V.V. 29 september 2010
Agendapunt 6

Besluitenlijst verenigde vergadering.

Datum
Aanwezig

: 30 juni 2010, aanvang 14.00 uur
: mr. J.H. Oosters, voorzitter
G. de Jonge, drs. A.J.B. van der Klugt, J. Slingerland, drs. A.M. van Zoelen, hoogheemraden
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur
A. Aartsen (natuurterreinen), A. Bac (ongebouwd), J. Baas (bedrijven), W. Boer Gzn (ongebouwd), B. Bruil (PvdA),
drs. G.J.M. Derksen(Water Natuurlijk) (tot 15.05 uur/tot en met agdp 7a), P.F.J. van den Eijnden (VVD) (tot 16.40 uur), J.
Graveland (DWLK), W.A. Hardijzer (DWLK), T.P.M. Heemskerk (CDA), J.H. Heinecke (PvdA), A. de Jong (ongebouwd), drs. E.
Kortlandt (Water Natuurlijk), mr. H.H. Luigies (VVD), M. Molenaar (CDA), dr. W.T.M. Molle (bedrijven), P.C. Paulusma (PvdA), ing.
H. Prinsen (SGP-CU),
Chr. Van der Velden (SGP-CU), ir. B.A.S. Vester (PvdA), M.C. Wientjens-van der Velden (VVD), ir. T. Wierenga-Posthumus (CDA)
en A. Vonk Noordegraaf (stg K’waard op de kaart)

Afwezig m/k

: ir. T.A. Nauta (Water Natuurlijk)

Nr

Agendapunt

Besluit

1

Opening en trekking van een
nummer t.b.v. hoofdelijke
stemming.
Vaststelling agenda 30 juni
2010.

De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering.
Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij de heer Labrie.
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3

Inspreekrecht

Voorgesteld wordt de toegevoegde agendapunten als volgt te nummeren:
7.a Actie Storm: aanbod waterschappen aan Kabinetsformatie;
7.b Watersysteemoptimalisatie Achterbroek.
De vergadering stemt hiermee in.
Er wordt een algemene aanbeveling gedaan m.b.t. aanduiding van versie en verschillen bij stukken
die in een aangepaste vorm/inhoud worden aangeboden.
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Voerman. Zij spreekt in naar aanleiding van
agendapuntnummer 7.b Watersysteemoptimalisatie Achterbroek.

4

5

6

Besluitenlijst van de
vergadering van 25 maart
2010.
Besluitenlijst van de
vergadering van 31 maart
2010.
Schriftelijke en mondelinge
mededelingen

De heer Bac wordt geacht wel aanwezig te zijn geweest.
Voor het overige wordt de besluitenlijst vastgesteld.
Op pagina 5, agendapunt 10, benoeming accountant, eerste regel dient het woord ‘zonder’ te
worden gewijzigd in ‘na’.
Voor het overige wordt de besluitenlijst vastgesteld.
6.2 Dijkversterking Nederlek
Op de vraag of grond bij hertaxatie lager is getaxeerd wordt geantwoord dat geen grond lager is
getaxeerd dan in eerste instantie door taxateurs voor HHSK met partijen is overeengekomen.
6.3 Jaarverslag muskusrattenbestrijding 2009
Verzocht wordt, als aanvulling op het rapport, aan te geven wat de oorzaken zijn van nog relatieve
hoge vangsten per uur in de Krimpenerwaard en wat er aangedaan wordt om verdere teruggang te
bewerkstelligen.
Toegezegd wordt hierop nader in te gaan in de vergadering van de commissie Integraal
Waterbeheer en Veiligheid. Opgemerkt wordt dat wel een gestage teruggang is waar te nemen.
6.7 Voorjaarsnota
Op verzoek van de VVD-fractie zal de bijlage (prestatie-indicatoren en nulmeting) worden
behandeld in commissieverband.
De overige schriftelijke mededelingen zijn voor kennisgeving aangenomen.
Mondelinge mededelingen
Benoeming de heer Baas als lid van de commissie Geloofsbrieven.
Vanwege het vertrek van de heer Van Duin is de heer Baas door de voorzitter gevraagd zitting te
nemen in de commissie Geloofsbrieven. De heer Baas heeft hiermee ingestemd.
Reglement van Orde voor de verenigde vergadering.
Medegedeeld wordt dat door de VVD-fractie destijds alleen een voorstel tot wijziging van indienen
van moties is ingediend en niet v.w.b. de amendementen.
Door de VVD-fractie wordt opgemerkt dat dit later bij de behandeling van het agendapunt alsnog is
rechtgezet door een mondeling amendement door de PvdA-fractie.
Toegezegd wordt de geluidsopname nog eens te laten beluisteren en de verenigde vergadering in
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september een voorstel tot aanpassing op dit punt van het Reglement van Orde te doen toekomen.
Evaluatie fusie waterschappen Zuid-Holland.
De voorzitter deelt mee dat de provincie Zuid-Holland onlangs heeft medegedeeld de fusies in de
provincie, waaronder die van HHSK, te gaan evalueren. Bij de vaststelling in 2003 is, in overleg
met de waterschappen, is toegezegd te evalueren in 2007/2008. De provincie heeft dit vooralsnog
verzuimd. GS wil nog voor provinciale Statenverkiezingen over dit onderwerp discussiëren.
De betrokken waterschappen hebben afgesproken te zullen meewerken aan de evaluatie, waarbij
opgemerkt wordt dat de evaluatie uitsluitend moet plaatsvinden op basis van de destijds gestelde
criteria.
De verenigde vergadering zal periodiek op de hoogte worden gehouden van de vorderingen.
7

Ingekomen en verzonden
stukken.

7.a

Actie Storm: aanbod
waterschappen aan
Kabinetsformatie.

N.a.v. de agendapunten 7.9 en 7.10 verslagen commissies IWV en AZM geven aan dat er
tegenstrijdige vragen zijn gesteld m.b.t. of er nu juist meer of minder is gebaggerd.
Hierop wordt in commissieverband teruggekomen.
Gevraagd wordt of de gevoegde discussies in commissieverband meer uitgebreid in de
besluitenlijsten kan worden opgenomen. Dit gelet op de belangrijkheid van de commissies.
Toegezegd wordt dit onderwerp mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van
het dagelijks en algemeen bestuur van HHSK.
De overige ingekomen en verzonden stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
Na een toelichting door de voorzitter dient in eerste termijn de PvdA-fractie een motie in,
luidende als volgt:
het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
in vergadering bijeen op 30 juni 2010,
kennis genomen hebbende van:
- het concept voor het aanbod van de waterschappen in de kabinetsformatie (bijlage bij de brief
van de Unie van Waterschappen van 2 juni 2010 (54713-EV)), zoals gevoegd bij het
agendapunt “Actie Storm: aanbod waterschappen aan kabinetsformatie” d.d. 18 juni 2010,
- kennis genomen hebbend van de behandeling van dit aanbod in de ledenvergadering van de
Unie van Waterschappen op 2 juli aanstaande,
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overwegende dat:
- Nederland in de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van waterbeheer en
waterveiligheid staat,
- er alle reden is de oplossing van deze opgaven maatschappelijk te verankeren met daaraan
verbonden een zelfstandige financiële positie,
- deze maatschappelijke verankering het best gewaarborgd is bij directe verkiezing van de leden
van het algemeen bestuur van waterschappen,
- het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in
vergadering van 25 november 2009 bij motie heeft uitgesproken, dat er voor de eerstvolgende
waterschapsverkiezingen voor de categorie Ingezetenen gekozen dient te worden voor een
systeem op basis van directe verkiezingen,
draagt de vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
op in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 2 juli 2010:
- niet in te stemmen met een verwijzing naar mogelijke indirecte verkiezingen voor de categorie
ingezetenen,
- voor te stellen de passage betreffende indirecte verkiezingen in het concept voor het aanbod
van de waterschappen in de kabinetsformatie te schrappen,
- voor de eerstkomende waterschapsverkiezingen aan te dringen op het opnemen van de
verkiezingen van de categorie Ingezetenen in de Kieswet en deze te combineren met de
verkiezing van de gemeenteraden
en gaat over tot de orde van de dag.

7.b

Watersysteemoptimalisatie
Achterbroek.

Na een inventarisatieronde wordt de motie met algemene stemmen aangenomen.
De fractie ongebouwd dient een motie in luidende als volgt:
De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in
vergadering bijeen op 30 juni 2010,
na kennis te hebben genomen van:
- de stukken behorend bij agendapunt 5 van de agenda voor de commissie Integraal
Waterbeheer en Veiligheid, vrijdag 4 juni 2010;
- de betreffende locatie ter plekke;
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is
-

van mening dat de ‘rechtdoor variant’:
de meest logische oplossing is;
waterstaatkundig verreweg de meest optimale oplossing is;
de ruimte biedt een brug met gewenste overspanning aan te brengen;
minder kansrijk is op schade in de directe omgeving van de aan te leggen brug;
een aanzienlijk geringere kans heeft op confrontatie met bodemverontreiniging in het
betreffende gebied;
- de meest gunstige oplossing is met het oog naar de toekomst (geen spijtmaatregel);
- de zeer hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de ‘aorta’ tot haar recht doet
komen (extensieve recreatie);
verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard:
1.
zich in te zetten het ‘knelpunt Achterbroek’ op te lossen via de ‘rechtdoor variant’;
2.
de motie onder de aandacht te brengen van betrokken overheden zoals de gemeente
Bergambacht en de provincie Zuid- Holland;
3.
de onder 5.5 en 5.6. van het overzicht ‘Kosten n.a.v. maatregelen watergebiedsplan
Krimpenerwaard’ geraamde kosten voor de geplande bruggen in de Achterbroek en de
Tiendweg die volgens de laatste hydraulische berekeningen bij de ‘rechtdoor variant’ beide
niet meer nodig zijn in te zetten ter dekking van het extra benodigde budget voor de
‘rechtdoor variant’ t.o.v. de ‘bypass’;
4.
in het kader van de herinrichting/ Veenweidepact/module 4 zowel met de gemeente
Bergambacht als zowel met de provincie Zuid- Holland in overleg te gaan om opbrengsten te
genereren door de functie wonen van de te slopen panden elders te bestemmen tegen
agrarische waarde i.p.v. de waarde voor bouwgrond,
en gaat over tot de orde van de dag.
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Jaarrekening en jaarverslag
2009.

De motie wordt na een discussie in twee termijnen met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen
aanvaard.
Na een korte beraadslaging en zonder stemming wordt ingestemd met de jaarrekening. Aan
dijkgraaf en hoogheemraden wordt decharge verleend van het gevoerde beleid.
Verzocht wordt de nog niet verstrekte informatie (m.b.t. aantal bezwaarschriften c.a. en m.b.t.
kwijtschelding) die gevraagd was in de commissie, de eerstvolgende commissie alsnog te
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9

Voorjaarsnota 2010.

10

Informatiebeleidsplan 2011 –
2015.

11

Verzoek tot starten
voorbereiding verbetering van
de minst veilige delen van de
primaire waterkeringen
categorie C (PWK categorie C).
Zienswijze begroting 2011 RBG.

12

13

Mandaatbesluit in verband met
projectplan Waterwet.

14

Begrotingswijziging

15

Vaststellen peilbesluit Stolwijk,
Bovenkerk en Schoonouwen en
Nota van beantwoording.

16

Openbaarverklaring fietspaden
gelegen op de trajecten

beantwoorden.
De door de fractie ongebouwd ingediende motie wordt na beraadslaging ingetrokken.
De vergadering neemt de voorjaarsnota 2010 voor kennisgeving aan.
De vergadering neemt kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de informatisering en
automatisering en stemt, na een korte beraadslaging over de efficiencyvoordelen en de effecten
voor de burgers, in met het informatiebeleidsplan, het investeringsprogramma en de effecten op
de exploitatie.
De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel om te
starten met de voorbereiding om in de planperiode de minst veilige delen van de primaire
waterkeringen categorie C langs de Hollandse IJssel te verbeteren ondanks dat duidelijk is dat
rijksfinanciering vooralsnog niet verwacht kan worden (uitvoeren maatregel WBP).
De vergadering besluit, na een korte beraadslaging over wijze van besluitvorming en
samenwerking gemeenten, zonder stemming, conform het voorstel geen zienswijze in te brengen
tegen de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Belasting Groep.
De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, de bevoegdheid tot het
vaststellen van een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterschapswet te mandateren
aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden, met dien verstande dat het college geen gebruik
zal maken van de gemandateerde bevoegdheid:
- indien het de aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterkering betreft en/of de
projectprocedure van artikel 5.5 en verder Waterwet van toepassing is;
- indien de uitoefening van de bevoegdheid grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële
consequenties heeft of vermoedelijk zal krijgen, overeenkomstig het ontwerpbesluit.
De vergadering stelt, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het voorstel de
begrotingswijziging behorende bij de voorjaarsnota 2010 vast.
Na een toelichting door de portefeuillehouder stelt de vergadering, na een korte beraadslaging en
zonder stemming, conform het voorstel het peilbesluit Stolwijk Bovenkerk en Schoonouwen
inclusief de bijbehorende Toelichting met peilbesluitenkaart en de Nota van beantwoording vast.
Voorts besluit de vergadering, zonder stemming, conform het voorstel voor de uitvoering van de
maatregelen die voortkomen uit dit peilbesluit een krediet beschikbaar van € 737.500,-- uit de
meerjarenraming van het Veenweidepact Krimpenerwaard; uitvoering HHSK (programma twee van
programmabegroting 2010).
Door de fractie ongebouwd wordt aandacht gevraagd voor het onderhoud van en rondom de
fietspaden.
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Zuidbroek – Koolwijkseweg,
Zuidbroek – Okkersekade en
Zuidbroekse Opweg –
Oostkade.
17

Voorbereiding en aanleg van
natuurvriendelijke oevers.

18

Investeringen programma
NBW/Wateropgave 2015.

19

Ophalen en in profiel brengen
van een gedeelte buitenbeloop

De vergadering besluit, zonder stemming, conform het voorstel de volgende fietspaden openbaar
te verklaren:
Traject 1: Zuidbroek – Koolwijkseweg.
Traject 2: Zuidbroek – Okkersekade.
Traject 3: Zuidbroekse Opweg – Oostkade
De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
krediet van € 307.500 beschikbaar te stellen voor:
a. de voorbereiding van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Krimpen a/d IJssel, Polder
Bleiswijk, Zuidplaspolder Noord en Zuidplaspolder Zuid (dit is inclusief een
bouwrentecomponent van € 7.500);
b. een bijdrage aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de gemeentelijke waterplannen
(o.a. Nederlek en Capelle a/d IJssel);
c. een bijdrage aan het KRW Innovatieonderzoek “Scoren met natuurvriendelijke oevers”;
de KRW Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers 2010-2015.
Verzocht wordt t.z.t. de uitkomsten van het onderzoek presenteren in commissieverband en
nogmaals een excursie te organiseren t.b.v. verenigde vergadering naar natuurvriendelijke
oever(s).
Opgemerkt wordt dat de kaart bij het voorstel niet duidelijk is. Graag in het vervolg aandacht
hiervoor. Voorts wordt gevraagd of Vredenburg er nu wel of niet op staat en voorts waar nu
waterberging wordt gezocht. Is dit in het 7.10 m of 6.20-6.40m gebied? De portefeuillehouder
beantwoord deze vraag in de cie.
De vergadering besluit, zonder stemming, conform het voorstel de volgende kredieten beschikbaar
te stellen:
1. Een krediet van € 150.000 voor programmamanagement NBW/Wateropgave 2015.
2. Een aanvangskrediet van € 150.000 voor het opstarten van de projecten gemaal
Noordsingel en gemaal Boezemsingel
3. Een aanvangskrediet van € 50.000 voor het opstarten van het project Verbreden
Zevenhuizer Dwarstocht
4. Een aanvangskrediet van € 50.000 voor het opstarten van het project Waterberging
Zuidplaspolder
5. Een aanvangskrediet van € 50.000 voor het opstarten van het project Verbreden 1e Tocht
Polder Bleiswijk.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
uitvoeringskrediet beschikbaar van € 250.000,-- voor het herzetten en in profiel brengen van een
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20

van de primaire waterkering
tussen de hmp 28.8 en 30.0+50
in de gemeente Ouderkerk.
Verbeteren verkeersveiligheid
IJsseldijk 2010.

21

Renovatie keersluis
Schoonhoven.

22

Aanvullend krediet
buitengewoon onderhoud
regionale waterkering
Bachtenaar.
Aanschaf van een maaiboot.

23
24

Vervanging slibcentrifuge awzi
Kralingseveer.

25

Riooleindgemalen Nederlek.

26

Rondvraag.

Afscheid de heer J.C. van Duin.

gedeelte buitenbeloop van de primaire waterkering tussen de hmp 28.8 en 30.0+50 in de
gemeente Ouderkerk.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
krediet beschikbaar van € 220.000,-- ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid op
de IJsseldijk.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
aanvullend krediet beschikbaar van € 55.000,-- voor de renovatie van 4 stuks vloeddeuren van de
keersluis in Schoonhoven.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
aanvullend krediet beschikbaar van € 100.000,-- voor de uitvoering van het buitengewoon
onderhoud van de gehele regionale waterkering.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
krediet beschikbaar van € 100.000,-- voor de aanschaf van een maaiboot met trailer.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
krediet beschikbaar van € 70.000,-- voor het besteksklaarmaken en de directievoering op het
aanbesteden van de werkzaamheden ten behoeve de vervanging slibcentrifuge awzi Kralingsveer.
De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een
krediet beschikbaar van € 1.467.000,-- voor nieuwbouw en renovatie van de riooleindgemalen (en
debietmeetput) in de gemeente Nederlek. Na afronding van het project worden de kosten van het
projectmanagement verrekend met de gemeente. De inkomsten worden thans geraamd op ca.
€ 37.000 incl. BTW.
De heer Bruil vraagt of de door dijkgraaf Poelmann gedane suggestie verleggen dijkring 14
gevolgen heeft voor HHSK en of het de moeite waard is dit te bespreken in de commissie IWV.
De portefeuillehouder zegt toe hierop terug te zullen komen in de eerstvolgende commissie IWV.
De heer Prinsen heeft in de commissie gevraagd naar een kopie van de zienswijze vorming K5gemeente in relatie tot overdracht wegentaak in de Krimpenerwaard. Hij heeft nog geen kopie
ontvangen.
De heer Boer vraagt aandacht voor de droogte.
De heer Hardijzer heeft in een artikel gelezen dat men blij is met het uitstel van gemaal Verdoold
i.v.m. de aanleg van een vistrap. Naar zijn mening betrof het een geïntegreerd voorstel.
Hierop wordt bevestigend geantwoord.
Onder dankzegging voor de inzet en betrokkenheid van de heer Van Duin bij HHSK neemt de
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vergadering afscheid van hem. Hij krijgt uit handen van de voorzitter een traditioneel cadeau,
namelijk een kristallen waterschapsglas.
Vastgesteld in de vergadering van 29 september 2010.
Secretaris,

Voorzitter,
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