V.V. 29 september 2010
Agendapunt 8.2

Conceptbesluitenlijst commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid
Datum
Aanwezig

: 3 september 2010, aanvang 09.30 uur
: J.H. Oosters, voorzitter
W.G. Werumeus Buning, secretaris
A. van Zoelen (hoogheemraad), G. de Jonge (hoogheemraad), J. Slingerland (hoogheemraad), W. Boer Gzn.,
B. Bruil, J. Graveland, K. Labrie, H.H. Luigies, T.A. Nauta, M. Molenaar, P.C. Paulusma, H. Prinsen, A. Vonk Noordegraaf, M.C.
Wientjens-v.d. Velden, T. Wierenga-Posthumus
R. v.d. Berg, J. Helmer (vanaf 11.30 uur), M. van Kuijk, M. Vink, R. Vogelezang, J. Westplate (verslag)

Afwezig m/k

: A. Aartsen, J. Baas, G.J.M. Derksen, E. Kortlandt

Nr

Agendapunt

Besluit

1.

Opening

2.

Mededelingen

De voorzitter opent de vergadering, heet allen
welkom en meldt de berichten van verhindering.
De voorzitter meldt de laatste stand van de
ontwikkelingen in het kader van de Eendragtspolder,
watersysteemoptimalisatie Achterbroek en operatie
STORM.

3.
4.

Ingekomen stukken
Besluitenlijst van de vergadering van de
commissie Integraal Waterbeheer en
Veiligheid van 4 juni 2010

De presentatie over Prestatie-indicatoren en
nulmeting zal aan het eind van de vergadering
worden gegeven (agendapunt 6).
Er zijn geen ingekomen stukken.
Naar aanleiding van
Vervolgend op de vraag van de heer Bruil om
klachten van de bewoners uit de wijk Oostgaarde
(Capelle aan den IJssel) over hoog water in de
kruipruimten door ambtelijke interventie te helpen
oplossen, antwoordt de heer Werumeus Buning, dat
de gemeente Capelle aan den IJssel het initiatief

Toezegging

neemt als zij behoefte heeft aan kennis en inbreng
van onze kant.
De heer Bruil pleit ervoor over dit onderwerp meer
aandacht voor de burgers (in casu de bewoners) te
hebben.
Vervolgend op de vraag over de verbodsborden
Bergse Bos antwoordt de voorzitter dat de heer
Bruil hierover op korte termijn afzonderlijk door de
verantwoordelijke ambtenaar wordt geïnformeerd en,
op een later tijdstip, de verenigde vergadering.

De heer Vink informeert de heer
Bruil op korte termijn, waarna de
verenigde vergadering schriftelijk
wordt geïnformeerd.

Op de vraag van de heer Graveland naar de stand
van zaken met betrekking tot de resultaten van het
onderzoek naar het rendement van de waterkwaliteit
van natuurvriendelijke oevers antwoordt mevrouw
Van Zoelen dat het onderzoek recentelijk is
opgestart. Zoals toegezegd zullen de resultaten van
het onderzoek aan de verenigde vergadering ter
kennis wordt gebracht.
De voorzitter meldt nog dat de toezeggingen uit de
commissievergadering in een format wordt gegoten
zoals in de verenigde vergadering recentelijk is
ingevoerd.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen
wordt de besluitenlijst vastgesteld.
5.

Agendapunten voor de verenigde
vergadering van 29 september 2010
Bespreekstukken
B.1 Bestuursrapportage van het 1e
halfjaar

De commissie is over het geheel genomen positief
over de rapportage. Diverse leden van de commissie

Nieuwe rapportage muskusrattenbestrijding in de Krimpenerwaard
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hebben aangegeven de rapportage op een aantal
onderdelen te ruim geformuleerd te vinden.

in commissieverband te bespreken.

Daarnaast is ook aandacht gevraagd voor het
duidelijk zichtbaar maken van de bestuurlijke keuzes
die worden gemaakt indien de werkzaamheden
anders verlopen dan gepland.
De commissie adviseert met het voorstel in te
stemmen (hamerstuk).

Hamerstukken
H.2 Evaluatiekader opt-out periode
HVC

De commissie adviseert in te stemmen met het
voorstel Evaluatiekader opt-out periode HVC
(hamerstuk).

Jaarverslag HVC en DRSH over
2009 aan de leden van de
verenigde vergadering zenden.
Frequentie evalueren financieel
model vastleggen.
Tussenevaluatie in 3e kwartaal
2011 in plaats van 4e kwartaal
2011.

H.4 Vergaderschema 2011

De commissie adviseert met het
vergaderschema 2011 in te stemmen
(hamerstuk).

Kredietvoorstellen
H.5 Diverse kredieten AWK
programma’s

Ten aanzien van de voorstellen 2 t/m 6 stellen enkele
commissieleden zich op het standpunt dat het
hoogheemraadschap niet op de stoel van de
glastuinbouw moet gaan zitten, maar aan dergelijke
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kredieten slechts in beperkte mate bij te dragen om
die noodzakelijke kennis op te doen die nodig is om
een adequate vergunningverlening te kunnen borgen.
Hierop wordt in de beschouwingen terug gekomen.
De commissie adviseert met de diverse
kredieten programma 3; Afvalwaterketen in te
stemmen.
H.6 Rioolgemaal Meerzicht

H.7 MeerJarenAfspraken 3 (MJA 3)
convenant

H.8 Verplaatsen KWA gemaal De
Aanvoerder
H.9 Uitvoeringskrediet Bergse
Plassen

H.10 Aanvullend uitvoeringskrediet
Kralingse Plas

De commissie adviseert met het krediet ten
behoeve van de nieuwbouw van het
riooleindgemaal Meerzicht te Zoetermeer en
met de herberekende kostenverdeling tussen de
gemeente en het hoogheemraadschap in te
stemmen.
De commissie adviseert met het krediet groot
€ 378.000, - voor het uitvoeren van geplande
maatregelen ten behoeve van de MJA3 in 2010
en 2011 in te stemmen.
De commissie adviseert met het krediet in te
stemmen.
De commissie adviseert in te stemmen met een
bruto uitvoeringskrediet van € 3.411.960,
rekening te houden met een bijdrage van KRW
innovatie van € 1.737.341 en een netto
uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van
€ 1.575.00.
Op de vraag van de commissie hoe en wanneer de
verenigde vergadering is geïnformeerd over dit
uitvoeringskrediet, wordt in de beschouwingen terug
gekomen.
Tevens vraagt de commissie hoe het gevraagde
krediet is opgebouwd. Hierop wordt in de
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beschouwingen teruggekomen.
De commissie adviseert met het krediet in te
stemmen. Gezien de gevoerde discussie wordt
het agendapunt als bespreekstuk geagendeerd.
H.11 Ophogen kade ZZP-011
Kleinpolder te Nieuwerkerk a/d
IJssel
H.12 Ophogen regionale waterkering
binnen bebouwde kom kern
Moordrecht in gemeente Zuidplas
H. 13 Verleggen primaire waterkering
ter plaatse van nieuwe Zuidwestelijke
Randweg Gouda

Kennisgeving
K.1 Definitieve resultaten toetsing
primaire waterkeringen
6.

Presentatie over Prestatie-indicatoren en
nulmeting

7.

Rondvraag en sluiting

De commissie adviseert in te stemmen met het
aanvullend krediet van € 60.000.
De commissie adviseert met het krediet voor het
ophogen van de regionale waterkering binnen
de bebouwde kom van de kern Moordrecht in de
gemeente Zuidplas in te stemmen.
De commissie adviseert met het kredietvoor de
uitvoering van de dijkverlegging ter plaatse van
het Middelblok te Gouda in combinatie met de
door de Provincie Zuid-Holland nieuw aan te
leggen Zuidwestelijke Randweg in te stemmen.
De definitieve resultaten van de toetsing
primaire waterkeringen worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de hand van diverse sheets geeft de heer
Lemkes een presentatie over Prestatie-indicatoren en
nulmeting.
De commissie is positief in de daarin geformuleerde
lijn.
In antwoord op de suggestie van de heer Bruil om de
proef van waterschap Stichtse Rijnlanden ten aanzien
van de besproeiing van kleikaden in droogteperioden
over te nemen. antwoordt de heer De Jonge dat dit
gezien het grote aantal kilometer secundaire
waterkeringen, praktisch niet uitvoerbaar is.
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De heer Molenaar vraagt aandacht voor het
maaibeheer bij de IJsseldijk nu het “optimale
maaibeheer” ertoe heeft geleid dat de distels zijn
uitgebloeid, met alle gevolgen van dien.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Molenaar
of er verschil is tussen het baggerbeleid (bagger op
de kant of bagger afvoeren) van de gemeente
Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d IJssel,
antwoordt de heer Werumeus Buning dat dit
verschil met beide gemeenten is besproken en in
goed overleg is bepaald.
De heer Boer merkt op dat het tracé van het fietspad
bij de Loet in Gouda gedeeltelijk een andere route
zou kunnen volgen en vraagt hierover met de
gemeente Gouda in overleg te treden. De heer
Vogelezang antwoordt dat het tracé niet is
vastgesteld en dat ideeën die bij partijen leven
ambtelijk bij de ontwikkelende partij ingebracht
kunnen worden.
De heer Vonk-Noordergraaf vraagt aandacht voor
het verschil in beleid ten aanzien van het maaibeheer
bij het “Schieland” en het “Krimpenerwaard” deel.
Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de
vergadering, met dank aan de inbreng van de
aanwezigen.
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