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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
Kennis te nemen van het verzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard om de bijdrage aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom te verhogen
met € 450.000;
De bijdrage aan het project te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende
bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor
aanvullende POP3-subsidie;
Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in overleg te treden over
het alsnog toevoegen van de maatregel afdekken van de waterbodem met een laag zand ten
gunste van de recreatieve gebruiksmogelijkheden;
Het krediet Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom met € 450.000 te verhogen ten laste van
de Algemene Reserve en dit krediet te verlengen t/m 2021, ter dekking van de aanvullende
bijdrage aan het project.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft het recreatiewater
van de Bleiswijkse Zoom aangewezen als waterlichaam in de zin van de Kaderrichtlijn Water. Een
onderzoek naar de waterkwaliteit heeft geleid tot een integraal maatregelenplan. De maatregelen
die hierin voorzien zijn bestaan in hoofdzaak uit het verminderen van de waterinlaat, de aanleg
van natuurvriendelijke oevers, baggerwerkzaamheden, het verminderen van bladval, het maaien
van waterplanten en visstandbeheer. Verwacht wordt dat met dit maatregelenpakket de zgn. GEPnorm (Goed Ecologisch Potentieel) zal worden bereikt.
De zwemvijver in het noordelijk deel van het recreatiewater Bleiswijkse Zoom is een door de
provincie Zuid-Holland aangewezen zwemwaterlocatie. De recreatieve gebruiksfunctie van deze
zwemvijver (en daarmee van het gehele recreatiewater) staat onder druk vanwege de zich jaarlijks
manifesterende blauwalgenproblematiek. Met uitvoering van het maatregelenpakket neemt de
kans op negatieve zwemadviezen af.
In 2016 hebben HHSK, het recreatieschap en gemeente Lansingerland gezamenlijk een aanvraag
voor POP3-subsidie ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor het uitvoeren van het integraal
maatregelenplan voor de Bleiswijkse Zoom. Op 2 november 2016 heeft het Algemeen Bestuur
besloten een bijdrage van € 95.915 toe te zeggen aan HHSK voor het project (onder voorbehoud
van verkrijging van de aangevraagde POP3-subsidie) en hiervoor een krediet beschikbaar
gesteld.
Vanwege het sluiten van de indiendingstermijn van de POP3-subsidie was er destijds
onvoldoende tijd beschikbaar om een volledig onderzoek te doen naar de hoeveelheid aanwezige
bagger. Op basis van een indicatieve bepaling is destijds ingeschat dat er 16.000 m3 bagger

aanwezig is. Inmiddels is uit nader veldonderzoek gebleken dat dit € 39.000 m3 is. Dit veroorzaakt
een kostenverhoging van € 900.000 op het project. HHSK heeft inmiddels een aanvullende
aanvraag voor POP3-subsidie ingediend. De provincie Zuid-Holland moet uiterlijk in april 2019
een besluit nemen over deze aanvraag. De hoogte van een eventuele aanvullende subsidie zal
echter pas over drie jaar bekend zijn omdat deze beschikbaar moet komen uit overblijvende
middelen van andere subsidieprojecten. Het risico bestaat dat er geen aanvullende POP3subsidie verkregen wordt.
Geadviseerd wordt de bijdrage van het recreatieschap aan het project Waterkwaliteit Bleiswijkse
Zoom te verhogen met € 225.000 en toe te zeggen dat een aanvullende bijdrage van € 225.000
verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie.
Voorts wordt geadviseerd met HHSK in overleg te treden over het toevoegen van de maatregel
afdekken van de waterbodem met een laag zand. Deze maatregel is in een eerder stadium
geschrapt vanwege de beperkte bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit en de relatief hoge
kosten die ermee gemoeid zijn, maar er kan wel een verdere verbetering van de recreatieve
gebruiksmogelijkheden van de zwemvijver mee bereikt worden.
Een belangrijk aspect is de planning van het project. Het is voor het recreatieschap van groot
belang dat de baggerwerkzaamheden snel mogelijk uitgevoerd worden. Met de essentaksterfte
wordt dit gebied al zwaar getroffen en jaarlijks is de Bleiswijkse Zoom een van de eerste plassen
die te maken heeft met blauwalg. Zeker omdat nu een grootschalige aanpak voor de Bleiswijkse
Zoom gaande is, is het wenselijk het baggeren daar zo kort mogelijk op aan te laten sluiten.
Voorkomen moet worden dat dit gebied extra lang belast wordt met werkzaamheden en
bezoekers daarvan hinder ondervinden. HHSK heeft toegezegd zo snel mogelijk te starten met de
voorbereidende werkzaamheden waardoor het mogelijk is om het baggeren gedurende de periode
augustus 2019-maart 2020 uit te voeren.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

-

Z18-20078 / D18-37442 DB 19 november 2018 – Ingestemd met verhoging van de bijdrage
aan het project te met € 225.000 en het toezeggen dat een aanvullende bijdrage van
€ 225.000 verstrekt zal worden indien het project niet in aanmerking komt voor aanvullende
POP3-subsidie;
RM 2016-568055022 AB 2 november 2016 – Ingestemd met een bijdrage van € 95.195 aan
het project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom en een krediet ad. € 95.195 beschikbaar gesteld.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Het bestaande krediet van € 95.915 te verhogen met € 450.000 ten laste van de Algemene
reserve ter dekking van de verhoging van de bijdrage aan het project met € 225.000 en de
toezegging dat een aanvullende bijdrage van € 225.000 verstrekt zal worden indien het project
niet in aanmerking komt voor aanvullende POP3-subsidie.
6. COMMUNICATIE
Recreatieschap Rottemeren en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
zullen gezamenlijk optrekken in de communicatie rond het project Waterkwaliteit Bleiswijkse
Zoom. Een belangrijke boodschap die overgebracht zal worden is dat de Bleiswijkse Zoom binnen
enkele jaren door het recreatieschap op diepte moet worden gebracht. Door deze gezamenlijke
integrale aanpak kan tegen minder kosten voor het schap alle bagger verwijderd worden. De
verwachting is dat dat hiermee de waterkwaliteit zal verbeteren en dat de blauwalgenproblematiek
zal verminderen c.q. tot het verleden zal behoren. Indien de blauwalg onverhoopt op termijn toch
terugkeert zal sluiting van de zwemlocatie overwogen moet worden.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer na overleg met HHSK en gemeente Lansingerland.
8. VERDERE PROCEDURE
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