Samenvatting van de eindrapportage van het Waterbeheerplan 2010-2015
Behandeld in de verenigde vergadering van 30 maart 2016
Van de oorspronkelijk 73 doelen van het Waterbeheerplan zijn er 70 behaald. De doelen die niet
behaald zijn hebben betrekking op de 1. wateropgave, 2. de KRW, 3. de schouw buitengewoon
onderhoud. Het niet behalen van deze drie gestelde doelen heeft verschillende oorzaken. Soms
komt dit doordat omstandigheden veranderd zijn ten opzichte van de situatie zoals die was bij
het voornemen van de maatregelen (omstandigheden veranderen in fysieke zin, economische
en maatschappelijke veranderingen) en soms ligt de oorzaak in verstoringen van verschillende
aard in het proces van uitvoering. Hieronder wordt in het kort hier nader op in gegaan.
Het overgrote deel van projecten zijn volgens de afspraken van tijd, geld en kwaliteit
uitgevoerd. Het grootste deel van ons beheersgebied heeft hierdoor geen historische
wateropgave meer. Door het niet binnen de planning uitvoeren van een aantal projecten is het
doel niet geheel gerealiseerd.
De oorspronkelijke voornemens ten aanzien van de uit te voeren maatregelen voor het oplossen
van de wateropgave in ons gebied hebben wij moeten bijstellen. Ten tijde van de opstelling van
het waterbeheerplan was nog slechts een beperkt inzicht in de omvang en duur van de
financiële crisis. In de loop van de tijd bleek dat met name de door de collega overheden
voorgenomen nieuwbouw (Zuidplaspoldergebied) en natuurontwikkeling zeer drastisch beperkt
werden . Hierdoor vielen de mogelijkheden om werk met werk weg en mee te liften op
ruimtelijke ontwikkelingen weg. Daarnaast heeft de wijze waarop wij onze opgaven berekenen
zich verder ontwikkeld. Berekeningen zijn nauwkeuriger, specifieker en allerlei technologische
ontwikkelingen bieden ons nu de mogelijkheid om onze opgaven slimmer op te lossen, ook
zonder volledig afhankelijk te zijn van derden. Naar verwachting is in 2017 alles wat op grond
van de wateropgave nodig is af, met uitzondering van Rotterdam, zoals ook voorzien was.
De crisis heeft ons ook in staat gesteld om werken goedkoper uit te voeren door een lagere
rentestand en soms lagere bouwkosten.
Een belangrijke andere ontwikkeling in de planperiode is de groeiende betrokkenheid van onze
inwoners en bedrijven bij de werken die wij uitvoeren. Mensen willen betrokken worden bij de
planvorming en zo mogelijk invloed hebben op de oplossing en uitvoering van het werk in
verband met de impact van het werk op hun woon en leefomgeving. Dit heeft bijstelling van
onze aanpak gevraagd alsmede een langere voorbereidingstijd voor het werk. Hierdoor zijn
sommige projecten later opgeleverd dan gepland.
De bewustwording van en de zorgen over de klimaatontwikkeling is gedurende de planperiode
ook sterk toegenomen in Nederland en wereldwijd. ‘The inconvenient truth’ en internationale
klimaatconferenties hebben de aandacht voor de effecten en noodzakelijke maatregelen
vergroot.
Kennisontwikkeling en een groeiende ambitie van (inter)nationale overheden en onze dagelijkse
ervaringen met periode van droogte en piekbuien, hebben ook groeiende gevolgen voor de
opgaven en uitvoering van ons werk. (denk aan HWBP, nieuwe toetsing en zorgplicht keringen,
energieakkoord).
In 2009 hadden wij ons ook ten doel gesteld om alle KRW-maatregelen uit voeren. Dat is niet
helemaal gelukt, waardoor dit doel ‘rood’ gekwalificeerd is. Tegenvallende aanbesteding,
problemen bij de technische uitvoering en aanvullende eisen van een derde partij zijn zaken die
veroorzaakt hebben dat de laatste projecten niet meer binnen de planperiode werden

uitgevoerd of opgeleverd. Er staat niets in de weg om het doel alsnog te halen, nadat deze
zaken zijn opgelost.
De uitvoering van de schouw buitengewoon onderhoud die onderdeel uitmaakt van een van de
maatregelen van doel 24 is nog niet naar tevredenheid uitgevoerd. De baggerschouw 2015 is
conform plan uitgevoerd, maar de herschouw 2014 is niet tijdig afgewerkt en hierdoor
uitgesteld naar 2016. Een foutloze uitvoering van het schouwproces vinden wij van groot
belang voor het waterbeheer en voor de omgeving. Hierin zijn wij deze WBP-periode nog niet
geheel in geslaagd en dit was de aanleiding om dit doel op rood te zetten. Hiermee vormt het
een belangrijk verbeterpunt voor de volgende planperiode. Met de uitvoering van de 70 doelen
hebben wij belangrijke verbeterstappen gezet in het toekomstbestendig maken van ons
waterbeheer. Dit hebben wij gedaan door het treffen van talloze fysieke maatregelen (o.m. door
bouw van diverse gemalen, vervanging van bruggen en duikers, uitvoering van
dijkversterkingen en kadeophogingen en reconstructie van wegen), als door versterking en
aanpassing van de manier van uitvoering van ons werk. Wij hebben de kennis over ons gebied
een steviger basis gegeven door in brede zin onze gegevens op orde te brengen. Daarnaast
hebben wij vele werkprocessen gemoderniseerd door gebruik te maken van digitalisering. Dit
betreft niet alleen de administratieve werkprocessen maar ook de werkprocessen waarmee wij
ons water(keten)beheer uitvoeren. De modernisering van het kantoorgebouw aan de
Maasboulevard vormt straks, voor medewerkers en bezoekers tastbaar sluitstuk van deze
periode. Het biedt plaats aan een moderne werkstijl, digitale interactie met onze inwoners en
bedrijven en een aangenaam huis waar zelfstandige en betrokken professionals het werk van
het Hoogheemraadschap uitvoeren.
De situatie die wij daarmee in ons gebied en onze organisatie bereikt hebben, vormt een goed
vertrekpunt voor de nieuwe focus die bepaald wordt in het nieuwe WBP voor de komende
periode.

