Gescand 3600
Hoogheemraadschap van

Schieland en de Krimpenerwaard

4

KIN 2018

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
T. 01 0 45 37 200

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren
T.a.v. dhr. F. van der Meer
Postbus 341
3100 AH SCHIEDAM

Datum

29 mei 2018

Onderwerp

Ons kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail

2018.04406
V. Blom
+31104537399
v.blom@hhsk.nl

Bijlagen

Begeleidend schrijven notitie
Bleiswijkse Zoom
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Geachte heer Van der Meer,
De Bleiswijkse Zoom is een belangrijk recreatiegebied. De waterkwaliteit is echter niet zoals
gewenst en met name de zwemwaterkwaliteit voldoet niet aan gestelde normen. In de
afgelopen jaren zijn in de zomermaanden gedurende langere perioden negatieve
zwemadviezen/waarschuwingen afgegeven. Om de recreatieve functie van de Bleiswijkse
Zoom te verbeteren wil het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
(HHSK) samen met Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Lansingerland diverse
maatregelen uitvoeren waardoor de waterkwaliteit verbetert en zo de gebruikswaarde
(zwemwater en viswater) en beleving in de Bleiswijkse Zoom te vergroten.
De uitvoering van deze maatregelen, zoals beschreven in het 'Integraal Plan Bleiswijkse
Zoom', zorgen voor het behouden en de ontwikkeling van de recreatieve functies in het
gebied waaronder de zwemwaterfunctie. Er wordt een zichtbare en beleefbare
waterkwaliteitsverbetering nagestreefd die aIle recreanten kunnen beleven.
Gezamenlijk is voor verschillende werkzaamheden voor dit plan een POP3 subsidie
aangevraagd en toegekend. Na deze toekenning is een projectteam samengesteld en zijn de
voorbereidingen gestart. Bij de nadere uitwerking blijken de baggerkosten aanzienlijk hoger
uit te vallen dan waarvan is uitgegaan bij de POP3-subsidieaanvraag. De achtergrond van
deze wijziging wordt inhoudelijk beschreven in de bijgevoegde notitie, zie bijlage 1.
De meerkosten voor met name het baggeren bedragen € 900.000. Wij stellen voor deze
kosten tussen HHSK en Recreatieschap Rottemeren gelijkelijk te delen. Dit betekent een
extra bijdrage van € 450.000 voor Recreatieschap Rottemeren.
Deze verdeling is gebaseerd op ons gemeenschappelijk belang om de waterkwaliteit van de
Bleiswijkse Zoom te verbeteren en bij te dragen aan recreatief aantrekkelijk water. Voor de
onderbouwing van de verdeling van de geraamde meerkosten verwijs ik u naar bijgevoegde
notitie.

www.schielandendekrimpenerwaard.nl

De portefeuillehouder waterkwaliteit van HHSK, mevrouw A.M. van Zoelen, treedt graag voor
18 juni 2018, vergadering van uw DB, in overleg met Recreatieschap Rottemeren om het
verzoek tot extra bijdrage toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Dit overleg is
gepland op donderdag 31 mei 2018 (aanvang 09:30 uur) aan de Maasboulevard te
Rotterdam in het bijzijn van u, de heer J. Heuvelink, mevrouw A.M. van Zoelen en de heer V.
Blom (projectleider HHSK).
Indien u voorafgaande aan dit overleg een vraag heeft of een toelichting wenst dan kunt u
contact opnemen met de heer V. Blom te bereiken op 06 - 461 97 967 of via mail:
v.blom@hhsk.nl
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