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Aanleiding 

RIB Beheerplan Waterhuishouding 2016-2021 d.d. 09 feb 2017 inclusief het beheerplan 

waterhuishouding 2016-2021. 

 

Omschrijving 

Er wordt een achterstand in de baggerwerkzaamheden van 2012-2015 gemeld. Hierdoor vallen de 

kosten voor 2016 en 2017 hoger uit. Daarnaast wordt er gesproken over risico gestuurd werken als 

vooruitblik in de toekomst.  

 

In het verleden is gebleken dat niet alle watergangen en kunstwerken bij gemeente of waterschap 

duidelijk in beeld zijn. Hierdoor ontstaan er situaties dat duikers volledig verstopt raken en 

watergangen niet meegenomen worden in onderhoud. Ook weten we via de rapportage waterwerken 

dat schoon water in Ridderkerk de Europese richtlijn niet haalt en er nog een behoorlijke opgave ligt 

om deze te realiseren. Achterstand in baggeren kan mede de oorzaak zijn van het niet halen van deze 

doelstellingen. Risico gestuurd werken kan dan pas ingevoerd worden als zaken op orde zijn. 

 

Tenslotte zijn wij van mening dat nu het duidelijk is dat waterberging en waterafvoer belangrijke 

thema’s zijn en worden in het kader van de klimaatveranderingen, een jaarlijkse terugkerende 

informatieavond over actuele zaken en stand van zaken nuttig en gewenst is. 

 

Doel bespreking / beraad 

a. Helder krijgen waardoor achterstand (2012-2015) in baggerwerkzaamheden is ontstaan. 

b. Meningsvorming over risico gestuurd werken in relatie tot de huidige basissituatie. 

c. Peilen of er een behoefte is aan een jaarlijkse of twee jaarlijkse informatieavond over de actuele 

zaken en stand van zaken met Waterschap Hollandse Delta. 

 

Met de volgende vragen aan het college hopen we informatie te verkrijgen om daarmee het gesprek 

met de andere fracties aan te kunnen gaan en de mening van de andere fracties te kunnen peilen. 

1. Waardoor is een achterstand in het baggerwerk ontstaan? 

2. Welke risico’s of nadelen heeft de gemeente gelopen door deze achterstand t.a.v. waterkwantiteit 

en waterkwaliteit? 

3. Zijn door het uitstel van baggerwerkzaamheden de kosten hoger uitgevallen dan wanneer de 

gebruikelijke cyclus was aangehouden? 

4. Wat is de actuele achterstand op planmatig onderhoud binnen Ridderkerk? 

5. Onlangs zijn onduidelijkheden in geregistreerde watergangen en kunstwerken geconstateerd. Dit 

is in het verleden al vaker gebeurd. Hoe worden watergangen en kunstwerken op dit moment 

geregistreerd? Hoe wordt gecontroleerd of alle watergangen en kunstwerken juist zijn 

geregistreerd? Hoe staat het op dit moment met de volledigheid en actualiteit van de 

geregistreerde gegevens? 

6. Is het risico gestuurd werken een nieuw thema binnen de landelijke waterschappen of een uniek 

voorstel van Waterschap Hollandse Delta? Waarom wordt daarvoor gekozen? 

7. Is het mogelijk om met risico gestuurd werken te starten wanneer de (gewenste) basis niet op 

orde is?  

8. Waarom zou risico gestuurd werken kostenverlagend werken? Is risico gestuurd werken op 

onderhoud binnen het waterschap al bewezen, zijn er ervaringen? 


