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

: 16 november 2021, aanvang 13.00 uur
De vergadering verloopt via internet met beeld en geluid.

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;
A. Pagnillo, plv coördinator communicatie (A.1 t/m A.6);
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.

Agendapunt

Besluit

Agendapunt A.1
Vastgesteld.
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 2
november 2021.
Agendapunt A.2
Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
Vaststellen lijst van representatieve
correcties. Deze worden verwerkt in de
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
agenda’s en de lijst.
1. Uitnodiging voor het Oude Hollandse
Waterlinie Symposium d.d. 19 november - De heer Van den Eijnden zal hieraan
deelnemen.
2021 (digitaal).
- De heer Van der Spek zal hier naartoe gaan
2. Uitnodiging voor een veldbezoek aan de
indien mogelijk gelet op de
Waaiersluis in Gouda d.d. 1 december
coronamaatregelen.
2021.
Agendapunt A.3
Input nieuwsbrief:
Communicatieadvies/college nieuwsbrief
1. Urban Waterbuffer
2. Overhandiging peilschaal dijkgraaf aan
studenten Hogeschool Rotterdam en start
herdenkingsjaar St.-Elisabethsvloed met
openingshandeling dijkgraaf
3. Resultaten burgeronderzoek waterkwaliteit /
Plas van Poot waterparel
4. E-DNA Muskusratten; Wat is het?
(publieksprijs)
5. Op pad met Jeffry Spanjer
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief van de provincie Zuid-Holland

Voor kennisgeving aangenomen.

1. De brief is ter kennisname doorgestuurd
naar de leden van het algemeen bestuur en

inzake aanpassing reglement van
bestuur.
2. Brief van de provincie Zuid-Holland
waarin aandacht wordt gevraagd over
de tijdige start van de renovatie van de
Eendrachtsmolen te Zevenhuizen.
3. Beantwoording vragen PvdA over Pfas in
afvalwater.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda CWK d.d. 17 november 2021.
2. Verslag CWK d.d. 15 september 2021.
3. Agenda CINTER d.d. 24 november 2021.
4. Verslag CINTER d.d. 17 september
2021.
Agendapunt B.1
2021.09290 Benoeming nadeelcompensatiecommissie ten behoeve van behandeling
nadeelcompensatieclaim X te Gouda.
Besluiten om een adviescommissie in te stellen
bestaande uit de heren mr. A.W. van Engen,
ing. H.M. Dorenbosch RT en ing. E.C.M.E. Hack
RT, ten behoeve van de behandeling van het
verzoek om schadeloosstelling van de heer X te
Gouda en de heer Van Engen als voorzitter aan
te wijzen.
Agendapunt B.2
2021.09560 Vaststelling ontwerp legger
waterkeringen.
Besluiten tot vaststelling ontwerp van de
volgende katernen van de legger van de
waterkeringen:
1. actualisatie Katernen
boezemwaterkeringen (Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel, Gouwekade, Kade
vaart Polder Bleiswijk, Ringvaartkade
van de Polder Prins Alexander,
Ringvaartkade van de Zuidplaspolder,
Rottekaden, Schiekade);
2. actualisatie Katern ZestienhovenSchiebroek;
3. vaststelling nieuw Katern
Peilscheidingen A.
Agendapunt B.3
2021.09768 Ontwerp omgevingsvisie
Lansingerland.
Besluiten om in te stemmen met de reactie op
de ontwerp omgevingsvisie Lansingerland door
middel van het versturen van de bijgevoegde
zienswijze.
Agendapunt B.4
2021.09674 Samenwerkingsovereenkomst tbv
machtiging tot aanbesteding.
Besluiten om de provincie Zuid-Holland te
machtigen om:
 als aanbestedende dienst op te treden
voor de aanbesteding, gunning en

zal op 24 november in de verenigde
vergadering worden besproken. Aan de
hand van het alsdan besprokene zal het
college de gevraagde schriftelijke reactie
opstellen. Deze gaat ter kennisname naar
de vv.
2. Voor kennisgeving aangenomen.
3. Vastgesteld.
Voor kennisgeving aangenomen. De heer Van
der Klugt zal enkele opmerkingen over de CWK
bespreken met de voorzitter van de Unie.

Conform voorstel.

Conform voorstel, met dien verstande dat de
ingangsdatum Omgevingswet wordt
gecorrigeerd in alle stukken.

Conform voorstel, met dien verstande dat de
adressering en aanhef van de brief worden
aangepast.

Conform voorstel.
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uitvoering van het door Arcadis in
opdracht van de stuurgroep Veenweiden
Krimpenerwaard opgestelde Voor
Ontwerp;
 de hiervoor vergunningen en/of
ontheffingen aan te vragen en daartoe
de bijgevoegde
‘Samenwerkingsovereenkomst
aanbesteding van het natuurgebied
Veenweiden Krimpenerwaard en het
aanvragen van vergunningen’ aan te
gaan (met de kanttekening dat parallel
aan de voorbereiding van de
besluitvorming door partijen, PZH
gemeente en team JAV, nog wordt
gewerkt aan inhoudelijke aanscherping
van de afspraken).
Agendapunt B.5
2021.09943 Opleggen gedoogplicht ex artikel
5.23 Waterwet.
Besluiten tot het opleggen van een
gedoogplicht ingevolge artikel 5.23 Waterwet
aan de heer X te Zevenhuizen voor het
uitvoeren van onderhoud aan de Rottekade.
Agendapunt C.1
2021.08327 Vergroenen gevels HHSK.
Besluiten om in te stemmen met het voorstel
en het door te geleiden naar de verenigde
vergadering van 26 januari 2022.
Agendapunt C.2
2021.09625 Actualisatie Masterplan
Westergouwe.
Besluiten om:
1. positief te reageren (onder
voorwaarden) op de brief van de
gemeente Gouda over de actualisatie
van het Masterplan voor Westergouwe
door middel van bijgaande brief.
2. de verenigde vergadering op 24
november 2021 te informeren over het
verzoek van de gemeente Gouda en de
reactie daarop door middel van de
bijgaande mededeling.
Agendapunt C.3
2021. Beschouwingen voor de verenigde
vergadering van 24 november 2021.
Agendapunt C.4
2021. Besluitenlijst commissie AZM d.d. 4
november 2021.
Agendapunt C.5
2021. Besluitenlijst commissie IWB d.d. 4
november 2021.
Agendapunt C.6
2021. Schriftelijke mededelingen voor de
verenigde vergadering d.d. 24 november 2021.
Agendapunt C.7
2021. Conceptbesluitenlijst van de verenigde

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel, met dien verstande dat aan
de brief wordt toegevoegd dat het
waterhuishoudingsplan voor goedkeuring moet
worden voorgelegd aan HHSK. Verder de term
‘groene oevers’ vertalen naar de bij HHSK
gebruikelijke term ‘natuurvriendelijke oevers’.

Vastgesteld, met enkele tekstuele
aanpassingen.
Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.
Vastgesteld.

Voor kennisgeving aangenomen.
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vergadering d.d. 6 oktober 2021
Mededelingen/rondvraag

Naar aanleiding van de oproep van de Unie
voor deelname aan de NSOB-traject zal
mevrouw Van Kuijk eerst nadere informatie
vragen.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 november
2021 met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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