VERSLAG VAN DE TERRITORIALE COMMISSIE ROTTEDISTRICT,
GEHOUDEN OP 1 FEBRUARI 2006
Aanwezig:

drs. N.M. de Rooij, voorzitter
D. Bac, G. de Jonge, E. Kortlandt, mevrouw drs. M.M. Leenders, H.T.U.
van Rijn, J.A.M. Vollebregt, ir. B.A.S. Vester, mevrouw drs. A.M. van
Zoelen, territoriale commissieleden
ir. W.G. Werumeus Buning, ing. J. Helmer, mevrouw mr. I. Baltus
H.J. Vochteloo, E. Willemsen (t.b.v. agendapunt 6)
W.A. Hardijzer (publieke tribune)

Verslaglegging:

mevrouw T. Beets

Afwezig m.k.:

ir. J.C. Meijdam

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en meldt een bericht van verhindering
van de heer Meijdam. De agenda blijft ongewijzigd.
2. Verslag van de vergadering van 5 oktober 2005
Tekstueel:
Pagina 1:
agendapunt 1: voor 09.30 uur dient men te lezen 20.00 uur.
Pagina 2:
agendapunt 3: 1e regel: voor gebouw dient men te lezen gebouwd.
Naar aanleiding van:
Destijds heeft de heer Vollebregt verzocht het verslag dubbelzijdig af te drukken, doch ook
deze keer is dit enkelzijdig gebeurd. Tevens constateert hij dat er diverse poststukken van
het Hoogheemraadschap op 1 dag bij hem afgeleverd worden. Mede gezien in het licht van
de besparingen verzoekt hij met klem hier de nodige aandacht aan te schenken.
De voorzitter zegt toe een en ander met het secretariaat te bespreken.
Pagina 2:
agendapunt 3: Waterplan Rotterdam:
De heer Van Rijn mist op de agenda de (concept) strategische nota, welke in deze
territoriale commissie zou worden besproken. Deze is echter nog niet voorhanden, aldus de
heer Helmer.
agendapunt 4:
in de eerste alinea wordt gesproken over het rouleren van de vergaderingen. Dit is, aldus de
heer Vollebregt, tot op heden (nog) niet gebeurd. De voorzitter geeft aan, dat de locatie
en het tijdstip mede afhankelijk van het onderwerp kunnen worden gekozen.

Pagina 3:
agendapunt 5: De heer Bac heeft tot op heden geen antwoord ontvangen op zijn vraag.
Toegezegd wordt, dat het antwoord als noot in het verslag wordt opgenomen.
Noot:
Vergunning 449/2005 is op 25 oktober 2005 verleend. De betreffende vergunningverlener zal
contact met de heer Bac opnemen.
Pagina 4:
De heer Vollebregt informeert of de in de 1e alinea genoemde werkzaamheden reeds zijn
aangevangen. Het krediet is gevoteerd en de aanbestedingsprocedure loopt, aldus de heer
Helmer.
Tevens merkt de heer Vollebregt op dat hij bij de discussie over de 3e Tocht in relatie tot de
HSL specifiek gedoeld heeft op de spoorsloten die aan weerszijden van de HSL in het
bestemmingsplan zijn opgenomen en tot dusver nog niet zijn gerealiseerd. De voorzitter
zegt toe dat dit nog nader zal worden uitgezocht.
Met inachtneming van bovenstaande op- en aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd.
De actielijst wordt doorgenomen en, waar nodig, toegelicht. (bijlage)
3. Mededelingen
Waterbeheersplan:
Gestart is met het opstellen van een nieuw Waterbeheersplan. Gezien de tijdsdruk (gereed
eind 2006) wordt geen standaard inspraakprocedure gehanteerd. Het plan zal tijdens een
informele vv worden gepresenteerd en in de november-vv worden vastgesteld. Daarna zal
het plan aan de Provincie worden aangeboden.
Waterkwaliteitscijfers:
Uitgedeeld wordt een tweetal kleurenkopieën, waarop aangegeven het gebied HHSK met een
aantal meetpunten. De heer Helmer licht toe, dat deze gegevens per 1 maart a.s. op de
website van HHSK zijn te vinden. De suggestie van de heer Van Rijn om naast de gehaltes
ook de norm te vermelden, wordt meegenomen.
4. Ter bespreking
Er zijn geen onderwerpen ter bespreking.
5. Ter kennisneming
Overzicht van de verleende/lopende keurvergunningen
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Overzicht projecten
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
Ontwikkelingen langere termijn (kaart externe plannen HHSK)
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
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6. Ter inleiding
Vergunningverlening en handhaving bij HHSK:
De heer Helmer licht toe dat, mede omdat vanuit de territoriale commissies veel vragen
werden gesteld op het gebied van vergunningverlening, handhaving, procedures, etc., is
besloten in de 3 territoriale commissies een presentatie te geven over de organisatie van de
afdeling Vergunningverlening en Handhaving, welk instrumentarium hen ter beschikking
staat, evenals de toekomstige ontwikkelingen hierin.
Ter toelichting zijn aanwezig de heren Willemsen (teamleider vergunningverlening) en
Vochteloo (teamleider handhaving).
Er wordt een uitgebreide toelichting gegeven bij de getoonde sheets van respectievelijk het
team vergunningverlening en het team handhaving. (bij het verslag gevoegd).
Ter informatie wordt een gebiedsoverzicht uitgereikt, waarop aangegeven de districten per
vergunningverlener.
7. Rondvraag en sluiting
De heer De Jong meldt, dat op de aanslag van “Eneco” nog de oude naam van het
Hoogheemraadschap staat vermeld. De afdeling belasting zal hierover worden ingelicht.
Noot: Dit onderwerp is tijdens het overleg met Eneco van 2 maart jl. aan de orde gesteld. De
accountmanager van Eneco heeft hiervan goede nota genomen omdat Eneco namens HHSK
verrekeningsbrieven verzendt. Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat hierop een onjuiste
tenaamstelling is opgenomen, wordt het een en ander bij Eneco (i.c. Atos Origin die de printen mailwerkzaamheden uitvoert) gecontroleerd.
De heer Vollebregt heeft geconstateerd, dat het fietspad naast de Irenebrug bij de dijk erg
nat is. De opmerking wordt meegenomen en een reactie hierop zal als noot in het verslag
worden opgenomen.
Noot: De Teamleider Beheer en Uitvoering is zelf naar de locatie toegegaan, maar heeft geen
“nattigheid” op het fietspad geconstateerd.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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