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Onderwerp
Provinciale bijdrage verbeteren regionale vaarverbinding Ringvaart Zuidplas

Advies
1.

In te stemmen met het in de najaarsnota opnemen van een begrotingssubsidie ter hoogte
van 300.000,- euro aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten
behoeve van het verbeteren van de regionale vaarverbinding Ringvaart Zuidplas.

2.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de provinciale bijdrage aan het
verbeteren van de regionale vaarverbinding Ringvaart Zuidplas.

3.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de provinciale bijdrage aan het verbeteren van
de regionale vaarverbinding Ringvaart Zuidplas.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
-

GS brief aan PS - Provinciale bijdrage verbeteren regionale vaarverbinding Ringvaart

-

Kostenoverzicht en verdeling bijdragen van de partners.
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Toelichting voor het College
Via voorliggende GS-brief aan PS wordt PS geïnformeerd over het voornemen van GS
om financieel bij te dragen aan het verbeteren van de Ringvaart Zuidplas ten behoeve
van waterrecreatie en schoon water. Deze bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een
begrotingssubsidie (projectsubsidie).

Een voorstel tot het nog in 2021 verstrekken van een begrotingssubsidie aan het
Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard zal in de Najaarsnota 2021 aan PS
worden voorgelegd.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: 300.000,- euro

Programma

: 100.000,- euro - Programma 5

– Versterken natuur in

Zuid-Holland (begroting Water / projecten zoet water)
: 200.000,- euro - Programma 7 - Gezond en veilig
Zuid-Holland (begroting Waterrecreatie)

De provinciale bijdrage wordt ingezet aan de volgende activiteiten:



Functionele verbeteringen Hennipsloot, ten behoeve van aan te leggen ligplaatsen
en andere voorzieningen voor de recreatievaart. Met positief effect op ecologie,
biodiversiteit en de waterkwaliteit.



Automatiseren cq innovatie van het Zevenhuizer Verlaat

– om bediening in de

toekomst te garanderen en daarmee een flexibele bediening te garanderen.



Aanpassing Zevenhuizer Verlaat of een vispassage langs de sluis ten behoeve van
de vismigratie.

In de bijlage is een overzicht meegenomen van de verschillende projectonderdelen met
kosten en de bijdragen van de verschillende partijen.

Financiële risico’s

: Bij de partners (gemeente en recreatieschap) moet
besluitvorming plaatsvinden.

Juridisch kader

In deze fase van besluitvorming worden juridische risico’s niet voorzien.
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Voorafgaande besluitvorming
Niet van toepassing.
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Proces
Het projectplan en kostenverdeling liggen ook bij het HHSK, Recreatieschap en de
gemeente ter goedkeuring. Dit vindt aankomende maanden plaats. Na akkoord bij alle
partners is het voorstel om een overeenkomst te ondertekenen met bijbehorende
communicatie.
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Participatie en rolneming
In dit project werken het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de
gemeente Zuidplas, het Recreatieschap Rottemeren en de provincie Zuid-Holland samen
en draagt elke partij financieel bij om de Ringvaart Zuidplas tot een volwaardige
vaarverbinding te maken. De provincie verstrekt hiertoe een begrotingssubsidie. Bij de
aanleg van onderdelen van het project overleggen Staatsbosbeheer, Waterschap of
gemeente met de omgeving.
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Communicatiestrategie
Nadat alle partijen akkoord zijn ten aanzien van de financiering zal gezamenlijk over het
project worden gecommuniceerd.
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