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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
- Vaststellen van het verhogen van het eerder vastgestelde krediet van € 15.000
naar € 30.000 t.b.v. het opstellen van een plan van aanpak ter bepaling van
omvang en kosten van het herstel van oevers op diverse locaties in het
beheergebied, en deze verhoging ten laste van de investeringsreserve te laten
komen;
- Een nader voorstel voor het herstel van de oeverbescherming af te wachten.
2. ONDERBOUWING AANVRAAG UITBREIDING KREDIET
Op diverse locaties in het beheergebied van het Recreatieschap Rottemeren vindt afkalving
van oevers plaats. Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verdere afkalving van
oevers is noodzakelijk om onveilige situaties voor bezoekers te voorkomen. De realisatie van
een oeverbescherming, eventueel in combinatie met andere maatregelen is een oplossing.
Om een voldoende concreet voorstel voor de realisatie van de benodigde
oeverbeschermingen aan u voor te kunnen leggen is tijdens eerdere DB en AB
vergaderingen in 2020 voorgesteld om een plan van aanpak met een kostenraming op
stellen, waarin o.a. omvang, vereiste oeverbescherming en mogelijke alternatieven etc.
worden bepaald.
Tijdens het voorgesprek met de uitvoerder van de inspecties (Wallhout Civil) werd duidelijk
dat een goede inspectie niet vanaf de kant uitgevoerd kon worden en dat dit ook
gecombineerd dient te worden met peilingen en sonderingen, wat aanzienlijke meerkosten
met zich meebrengt. De mate van afslag van de oevers heeft ook betrekking op het
onderwatertalud, waardoor onderwaterpeilingen met een peilboot nodig waren en om goede
herstelmaatregelen voor te stellen en op enkele plekken waren sonderingen nodig om de
grondslag te onderzoeken.
Ook is geconstateerd dat er bij de oevers in het Hoge Bergse bos een percolaatleiding vrij is
komen te liggen door afslag van oevers langs de Rotte. Hierdoor is het systeem kwetsbaar
voor beschadiging en wordt het fietspad ondermijnd. Er was dus een aanzienlijke urgentie
om het onderzoek op korte termijn uit te voeren.

1

Voor het opstellen van dit plan van aanpak is in het AB van 30 november 2020 een
voorbereidingskrediet van € 15.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag bleek niet voldoende te
zijn voor de werkzaamheden die zijn uitgevraagd, daarom dit verzoek om het krediet op te
hogen met € 15.000 tot € 30.000. Vanwege de urgentie is al akkoord gegeven op een offerte
van € 20.750. De aanvraag van de ophoging van het krediet is na het akkoord geven
verzuimd en wordt met dit voorstel hersteld.
Waar nodig zijn overigens reeds noodmaatregelen getroffen. Een vervolgvoorstel voor het
aanleggen van oeverbeschermingen danwel het nemen van maatregelen ontvangt u op een
later moment.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB Rottermeren, 26 oktober 2020: opstellen van een plan van aanpak
AB Rottermeren, 30 november 2020: opstellen van een plan van aanpak
DB Rottemeren, 11 oktober: instemmen met onderliggend voorstel
4. JURIDISCHE PARAGRAAF


n.v.t.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Bij het opstellen van het initiële bestuursvoorstel is uitgegaan van € 5.000 voor externe
inspectiekosten en € 10.000 interne uren. Voor de externe kosten is uitgegaan van 30 uur
inspectie en 20 uur rapportage en advies.
Op dit moment bedragen de kosten voor Wallhout Civil € 22.750 en aan uren is voor een
bedrag van € 6.550 geschreven. Voor de afronding en slotbespreking zal nog circa € 1.000
aan uren nodig zijn. Deze bedragen bij elkaar optellend leidt tot een bedrag € 30.000 en
daarmee een overschrijding van € 15.000.
Voor dekking van de reeds gemaakte extra kosten door de uitbreiding van het onderzoek
wordt voorgesteld om het voorbereidingskrediet met € 15.000 op te hogen ten laste van de
investeringsreserve. Dit is een ophoging van het krediet naar € 30.000.
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.
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8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,

Dhr. R. van Raay
Bestuurssecretaris
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