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Opdrachtgever:
Projectnaam:
Projectnummer:
Interne opdrachtgever
Teamleider IJsselmonde
Projectleider:
Datum voortgangsrapportage:

Recreatieschap IJsselmonde
Kwaliteitsimpuls Wevershoek
E5981055/19504
Nick de Snoo
Frans van der Meer
Marieke de Gast
Peildatum: 1 april 2021

Projectscope:

De kwaliteitsimpuls van de Wevershoek is als project opgenomen in de
Waalvisie. Met dit project wordt getracht om met een beperkt budget de
achteruitgang van de kwaliteit in het gebied te keren met een aantal kleine
ingrepen.
December 2019
Z19-8801 AB d.d. 8 april 2020
Landschapstafel IJsselmonde, d.d. 2 september 2020 nr. 2504173
n.v.t.

Projectplan:
Besluitvorming:
Beschikkingen:
Relevante scopewijzigingen:

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)
Beheeraspecten

1e

kwartaal
2021

Geld
Organisatie
Tijd
Informatie en communicatie
Kwaliteit
Risico’s
Groen betekent: conform projectplan;
oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten
opzichte van het projectplan;
rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen
ten opzichte van het projectplan

Geld (Projectkosten en financiering)
Projectkosten
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.
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Het werk is in het 1e kwartaal aanbesteed. Mutaties in de kostenopstelling:


Post voor onderzoek (definitiefase) is niet nodig gebleken. Bedrag is overgeheveld naar de post
Proceskosten, ter dekking van meerkosten personele inzet, eventuele legeskosten en onvoorzien.

Het project wordt gefinancierd vanuit:
Gemeente Ridderkerk

€ 28.000

Gemeente Barendrecht

€ 28.000

Waterschap Hollandse Delta

€ 28.000

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

€ 28.000

Gemeente Ridderkerk wil nog € 50.000 investeren in de aanleg van de speelvoorzieningen. Dit zorgt voor ruimte
om extra maatregelen te treffen voor bijvoorbeeld de verbinding met locatie Gravestein. Dit is nog niet in de
begroting verwerkt.
Toelichting
In de rapportageperiode zijn vooral kosten gemaakt voor de inventarisatie, informatiebijeenkomst met de
omgeving en het opstellen van het ontwerp.
Subsidies:
Het project ontvangt de volgende subsidies:
De Landschapstafel IJsselmonde
De landschapstafel IJsselmonde via gemeenten

€ 56.000
€ 56.000

Organisatie
Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage.

Tijd
Mijlpalen
Nr

1
1
2
3

Mijlpaal
Ontwerpfase
Ontwerp
Realisatiefase
Bestek/werkomschrijving
Aanbesteden
Uitvoeren

Planning
(gereed op)

Aanpassing

Status per
Peildatum

November 2020

gereed

December 2020
Januari 2021
2e kwartaal 2021

gereed
gereed
gestart

Toelichting
De planning heeft forse vertraging opgelopen vanwege late besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Het
project is inmiddels aanbesteed. De werkzaamheden zijn gestart in week 12. Vanuit het beheerteam is het
verzoek gekomen om het reguliere onderhoud aan de beplanting gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls. Dit is
meegenomen in de aanbesteding.
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Gestart is met snoeiwerk en het aanvoeren van nieuwe beplanting.

Met het plantwerk wordt rekening gehouden met het broedseizoen. De focus ligt op het planten van de nieuwe
bomen en struiken. Na het broedseizoen volgen de overige werkzaamheden.

Informatie en communicatie
Via een persbericht en een bewonersbrief is gecommuniceerd over de start van de werkzaamheden.

Kwaliteit
De focus van het project ligt vooral op de verbetering van het zwemstrand en de verbetering van de waterkwaliteit
bij het zwemstrand. Het zwemstrand kampt met blauwalg. De aannemer heeft een voorstel ingediend om meer
doorstroming te realiseren langs het zwemstrand door gebruik te maken van het naastgelegen perceel dat een
aanzienlijk lager waterpeil heeft. Het voorstel is afgestemd met het Waterschap en er zal een
vergunningaanvraag worden ingediend om het te kunnen realiseren.
Met de gemeente Ridderkerk is overleg gevoerd over het inzetten van extra budget voor het plaatsen van
speeltoestellen voor hele jonge kinderen, nabij het zwemstrand.
De gemeente Barendrecht buigt zich over de wens om het voormalige kassenterrein te verbinden met de
Wevershoek. Het heeft de voorkeur om deze verbinding gelijktijdig te realiseren met de kwaliteitsimpuls.

Risico’s (top 5)
Risico
Te weinig budget i.r.t. de ambitie/opgave
Weerstand uit de omgeving tegen maatregelen

Maatregel ter
voorkoming
Ontwerp aanpassen
Omgeving betrekken
bij ontwerp

Resterende risico
maatregelen
Maatregelen
schrappen/ambitie
bijstellen
n.v.t.

Verantwoordelijk
voor risico
NRIJ
NRIJ
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Risico
Aanwezige flora & fauna blokkeert de
uitvoering

Maatregel ter
voorkoming
Quick scan uitvoeren

Resterende risico
maatregelen
Planning bijstellen
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Verantwoordelijk
voor risico
NRIJ
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