Besluitenlijst van de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden
Agendapuntnummer: A.1
Datum

: 12 oktober 2021, aanvang 13.00 uur

Aanwezig : A.J.B. van der Klugt, dijkgraaf;
P.F.J. van den Eijnden, M.C. van der Spek, J. Verdoold, A.M. van Zoelen,
hoogheemraden;
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur;
I. Roest, coördinator communicatie (A.1 t/m A.6);
M. Trapman, bestuursondersteuning (A.1 t/m A.6);
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.
Agendapunt

Besluit

Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 5 oktober
2021.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.

Vastgesteld.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

De volgende onderwerpen komen in de
nieuwsbrief:

Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
correcties. Deze worden verwerkt in de
agenda’s en de lijst.

-

stormseizoen;
verduurzaming Kortenoord (filmpje);
aankondiging Week van ons water;
proef baggertegel;
innovaties voor de Waterinnovatieprijs;
op pad met Leontien.

Toevoegen:
- terinzagelegging
waterschapsverordening en andere
stukken;
- podcast over de herwaardering van ons
water.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief van het Zuid-Hollands Landschap
met het verzoek tot gezamenlijke
bestrijding invasieve watercrassula in
Natuurnetwerk Krimpenerwaard.

Voor kennisgeving aangenomen.

1. Het college gaat akkoord met het
concept van de antwoordbrief zoals
besproken. De heer Van der Klugt zal
telefonisch contact opnemen met
gedeputeerde Potjer. Daarna vastleggen
in een brief aan de provincie.

Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda commissie CBCF d.d. 14 oktober
2021.

Agendapunt B.1
2021.08357 Voorstel wijziging
waterschapsverordening.
Besluiten om:
 in te stemmen met de wijziging van de
Waterschapsverordening
hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard
(waterschapsverordening)
overeenkomstig het bijgevoegde
ontwerpbesluit;
 in te stemmen met de terinzagelegging
van het bijgevoegde ontwerpbesluit.
Agendapunt C.1
2021.07955 Programmabegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023- 2025
Besluiten om:
 de begroting, de concept
aanbiedingsbrief aan de verenigde
vergadering en het vv-besluit door te
geleiden naar de verenigde vergadering
van 24 november 2021.
de uitvoeringsinformatie en specificatie van de
verzamelkredieten vast te stellen.
Agendapunt C.2
2021.08270 Normenkader 2021.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 24 november
2021.
Agendapunt C.3
2021.08445 Beleidsregels vergunningverlening.
Besluiten om:
1. het Algemeen deel voor de beleidsregels
vergunningverlening op basis van de
Waterschapsverordening vast te stellen
(bijlage 1)
2. de beleidsregels voor activiteiten met
betrekking tot bruggen, dammen met
duikers, steigers, vaste ligplaatsen en
activiteiten in kwelgevoelig gebied vast
te stellen (bijlage 2,3,4,5 en 6);
3. de portefeuillehouder te mandateren om
redactionele optimalisaties in de stukken
(als bedoeld onder punt 1. en 2.) door
te voeren;
4. de verenigde vergadering in november
te informeren over deze geactualiseerde
beleidsregels door middel van de
bijgaande kennisgeving (bijlage 7)

1. De heer Verdoold zal Schieland en de
Krimpenerwaard vertegenwoordigen in
deze vergadering van de commissie
CBCF.
Conform voorstel.

Conform voorstel, met de besproken
aanpassingen in de teksten. De gewijzigde
versie voorafgaand aan verzending afstemmen
met portefeuillehouder Verdoold.
Verder besluit het college om tijdens de
informele vv op 13 oktober 2021 het algemeen
bestuur voor te stellen om de
bestuursrapportage van eind 2022 te laten
vervallen, gelet op de evaluatie van het
(huidige) waterbeheerplan.
Conform voorstel.

Conform voorstel.
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Agendapunt C.4
2021.08107 Bestuursakkoord Water & Klimaat
Rotterdam.
Besluiten om:
 in te stemmen met het
"Bestuursakkoord Water & Klimaat
Rotterdam";
 de kennisgeving "Bestuursakkoord
Water & Klimaat Rotterdam" door te
geleiden naar de verenigde vergadering
van 24 november 2021;
 het mandateren van de
portefeuillehouder Rotterdam om het
Bestuursakkoord Water & Klimaat
Rotterdam te ondertekenen namens het
college van HHSK en de laatste
(detail)aanpassingen aan het
bestuursakkoord te beoordelen en mee
in te stemmen namens het college.
Agendapunt C.5
2021.08467 Wijzigen kwijtscheldingsregeling.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 24 november
2021.
Agendapunt C.6
2021.07074 Wijzigen verordening
precariobelasting.
Besluiten om:
 de verenigde vergadering voor te stellen
de tarieventabel behorende bij de
Verordening precariobelasting van
Schieland en de Krimpenerwaard 2006
te wijzigen overeenkomstig bijgaand
ontwerpbesluit.
 de portefeuillehouder financiën te
machtigen om de tarieven in de
Verordening precariobelasting conform
de begroting 2022 aan te passen.
Agendapunt C.7
2021.07463 Wijzigen verordening
verontreinigingsheffing.
Besluiten om:
1. de verenigde vergadering voor te stellen
de Verordening verontreinigingsheffing
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard 2020 te wijzigen op de
volgende punten overeenkomstig het
bijgevoegde ontwerpbesluit;
 Aanpassing van het tarief
 Vervanging normblad biochemisch
zuurstofverbruik (BZV)
 Verduidelijking bepaling omtrent
schatting
 Inwerkingtreding Omgevingswet;
2. De portefeuillehouder financiën
machtigen om het tarief in de
Verordening verontreinigingsheffing

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel.
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Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard 2020 conform de
begroting 2022 aan te passen.
Agendapunt C.8
2021.07046 Wijzigen verordening
wegenheffing.
Besluiten om:
 de verenigde vergadering voor te stellen
de Verordening wegenheffing
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard 2020 behoudens
een aanpassing in het tarief,
ongewijzigd vast te stellen
overeenkomstig bijgaand
ontwerpbesluit.
 de portefeuillehouder machtigen om de
tarieven in de Verordening wegenheffing
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard 2020 conform de
begroting 2022 aan te passen.
Agendapunt C.9
2021.07132 Wijzigen verordening
zuiveringsheffing.
Besluiten om:
1. de verenigde vergadering voor te stellen
de Verordening zuiveringsheffing
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard 2020 te wijzigen op de
volgende punten overeenkomstig het
bijgevoegde ontwerpbesluit:
 Aanpassing van het tarief
 Vervanging normblad biochemisch
zuurstofverbruik (BZV)
 Verduidelijking bepaling omtrent
schatting
 Inwerkingtreding Omgevingswet
2. De portefeuillehouder financiën
machtigen om het tarief in de
Verordening zuiveringsheffing
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard 2020 conform de
begroting 2022.aan te passen.
Agendapunt C.10
2021.07030 Wijziging verordening
watersysteemheffing.
Besluiten om:
 de verenigde vergadering voor te stellen
de Verordening watersysteemheffing
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard 2020, behoudens
een aanpassing in de tarieven,
ongewijzigd vast te stellen
overeenkomstig bijgaand
ontwerpbesluit;
 de portefeuillehouder financiën te
machtigen om de tarieven in de
Verordening watersysteemheffing

Conform voorstel, waarbij in het tweede punt
de portefeuillehouder financiën wordt bedoeld.

Conform voorstel.

Conform voorstel.
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Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard 2020 conform de
begroting 2022 aan te passen.
Agendapunt C.11
2021.07183 Uitvoeringskrediet restauratie
Eendrachtsmolen.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 24 november
2021.
Agendapunt C.12
2021.08353 Intrekking Wegenverordening
Schieland en de Krimpenerwaard 2012.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 24 november
2021.
Agendapunt C.13
2021.08430 Conceptagenda verenigde
vergadering d.d. 24 november 2021

Conform voorstel, met dien verstande dat
wordt verduidelijkt welke kosten er zijn

Conform voorstel.

Peilbesluiten bij hamerstukken voegen omdat
het slechts een correctie betreft (toevoegen
aan de titel).
Kwijtschelding bij de bespreekstukken:
kaderstellend.
Er wordt een voorstel voorbereid over de
gevolgen overlast Amerikaanse rivierkreeft voor
de handhaving en de communicatie daarover
ten behoeve van de portefeuillehouders
handhaving en watersysteem.

Mededelingen/rondvraag

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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