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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met het opstellen van een plan van aanpak ter bepaling van
omvang en kosten van het herstel van oevers op diverse locaties in het
beheergebied;
Voor het opstellen van dit plan van aanpak een voorbereidingskrediet van
€ 15.000 beschikbaar te stellen tot en met 31/12/2021 ten laste van de
Investeringsreserve;
Een nader voorstel voor het aanleggen van oeverbeschermingen af te wachten.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op diverse locaties in het beheergebied van het Recreatieschap Rottemeren vindt afkalving
van oevers plaats. Een belangrijke reden hiervan is dat deze oevers door stroming en wind
afkalven, waardoor de bescherming van de oever en de berm ondermijnd raken. Om
verdergaande afkalving te voorkomen is het noodzakelijk dat oeverbescherming wordt
aangelegd, dit ter bescherming van aanwezige ondergrondse en bovengrondse
infrastructuur.
Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verdere afkalving van oevers is noodzakelijk
om onveilige situaties voor bezoekers te voorkomen. Daarnaast heeft de Provincie ZuidHolland het recreatieschap in 2019 aangeschreven in verband met het door hen beheerde
percolaat-afvoersysteem van de gesloten stortplaats Hoge Bergse Bos. Door afkalving van
de oevers van de waterpartij rond het Hoge Bergse Bos is een deel van de ringleiding die
deel uitmaakt van dit systeem open en bloot op de bodem van de plas komen te liggen.
Hierdoor is het systeem kwetsbaar voor beschadiging. Een robuuste oplossing voor dit
probleem is de realisatie van een oeverbescherming, eventueel in combinatie met het
verleggen en ingraven van de ringleiding. Waar nodig zijn overigens reeds noodmaatregelen
getroffen.
Om een voldoende concreet voorstel voor de realisatie van de benodigde oeverbeschermingen aan u voor te kunnen leggen is het wenselijk om een plan van aanpak met
een kostenraming op stellen. Hierin worden o.a. omvang, vereiste oeverbescherming en
mogelijke alternatieven (waaronder natuurvriendelijke oevers), eventueel aanwezige
verontreinigingen, voorbereidings- en uitvoeringskosten etc. bepaald. Dit zal plaatsvinden in
samenspraak met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
(mogelijke participatie) en betrokken gemeenten.
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De kosten totale kosten van het opstellen van een plan van aanpak worden geraamd op
€ 15.000, waarvan € 5.000 onderzoekskosten en € 10.000 personele inzet. Voor dekking van
dit voorstel wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 15.000 beschikbaar te
stellen tot en met 31/12/2021 ten laste van de Investeringsreserve.
6. COMMUNICATIE
De communicatieactiviteiten ten behoeve van de uitvoering van dit project worden in beeld
gebracht in het plan van aanpak. Het opstellen van het plan van aanpak zal in afstemming
met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard plaatsvinden.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Niet van toepassing.
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