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

: 25 januari 2022, 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);
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. 11 en 18
januari 2022.

Vastgesteld.

Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Wijziging bestuurlijke
regiobijeenkomsten duurzaam
opdrachtgeverschap naar 26 januari en
4 februari 2022.
2. Uitnodiging van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat voor
bestuurlijke conferentie Effectieve
aanpak van milieucriminaliteit”.
3. Uitnodiging van Zuid-Holland Bereikbaar
voor een digitale lancering Zuid-Holland
Bereikbaar! d.d. 16 februari 2022.
4. Uitnodiging van het Waterschapshuis
voor een digitale bijeenkomst
Ontwikkeling samenwerkingsopgave
waterschappen.

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

Naar aanleiding van de rondvraag op 11/01/22:
Portefeuillehouder Van den Eijnden heeft
contact gehad met de wethouder naar
aanleiding van een vermelding in de
nieuwsbrief van de gemeente Krimpenerwaard
over kabels en leidingen rondom het project
KIJK. Vanuit de projectgroep wordt een brief
gericht aan alle SOK-partners waarin staat dat
HHSK erop vertrouwt dat alle partijen zich
houden aan de afspraken over communicatie.

Aan de uitnodigingen zullen gehoor geven:
1.
2.
3.
4.

de heer Verdoold;
mevrouw Van Zoelen;
de heer Van den Eijnden;
de heer Verdoold en mevrouw Van
Kuijk;
5. het hele college behalve de heer Van der
Spek wegens andere verplichtingen.

5. Uitnodiging voor de Waterschapsdag
2022 & filmpremière “Nederland onder
water” d.d. 21 maart 2022.
Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Input nieuwsbrief:
-

Verlenging subsidieregeling nvo (onder
voorbehoud vaststelling door vv)
Waterbeheerprogramma 2022-2027
KRW-plan 2022-2027
Krediet vergroenen gevels HHSK
Aanvangskrediet renovatie sluis
Zevenhuizer Verlaat
Project KIJK: Asfaltmetingen,
geluidsmetingen en Vlog Guido over
bouwkundige opnamen
Educatieve projecten bij Libanon Lyceum
HHSK in beeld: Zonsopkomst Hoge Bergse
Bos

Toevoegen:
- muskusrattenbeheer.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
Agendapunt B.1
2022.00047 Besluit tot vaststelling
Wijzigingsverordening waterschapsverordening
2022.
Besluiten om in te stemmen met de wijziging
van de Waterschapsverordening
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard (waterschapsverordening)
overeenkomstig het bijgevoegde besluit.
Agendapunt B.2
2021.0040 Huurprijzen grondgebruik.
Besluiten om in te stemmen met:
 de voorgestelde nieuwe huurprijzen voor
grondgebruik;
 verhoging van het minimum huurtarief
naar € 75 per jaar;
 het in rekening brengen van
administratiekosten van € 50 voor het
sluiten van een nieuw huurcontract.
Agendapunt B.3
2022.00004 Richtlijn klimaatadaptatie.
Besluiten om in te stemmen met de
voorgestelde aanpak van een richtlijn
klimaatadaptatie vanuit het programma Klimaat
en Ruimte.

Voor kennisgeving aangenomen.

N.v.t.
N.v.t.
Conform voorstel.

Conform voorstel.

Aangehouden.
Het college wil eerst op 1 februari 2022
gezamenlijk praten over onder meer:
-

meer klimaatadaptatie dan kerntaken?
hitte en bodemdaling?
hoeveel visie hebben we al en wat zit er in
deze richtlijn?
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-

Agendapunt B.4
2022.00229 Voorstel ontwerp peilbesluit
Rotterdam-Centrum.
Besluiten om in te stemmen met het per 1
februari 2022 ter visie leggen van het ontwerp
peilbesluit voor Rotterdam Centrum.
Agendapunt B.5
2021.09978 Actualisatie handboek
crisisbeheersing.
Besluiten om de geactualiseerde versie van het
handboek crisisbeheersing vast te stellen
waarna de eerdere versies komen te vervallen.
Agendapunt K.1
2021.12008 - Veiligheidsrapportage primaire
waterkeringen.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.2
2022.00016 Project handhaving oneigenlijk
grondgebruik.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.3
2021.11243 Interne richtlijnen AVG.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.4
2021.11825 Concept-Beleidsuitwerking
IJsrecreatie.
Voor kennisgeving aannemen.
Mededelingen/rondvraag

consequenties op de lange termijn van een
hoog ambitieniveau? Is dat hoger dan nu
vastgesteld? Welke schepjes doen we erbij?
afbakening: waar liggen onze
verantwoordelijkheden en die van
stakeholders?

Conform voorstel.

Conform voorstel.
Mevrouw Van Kuijk gaat na of er een
telefoonlijst van burgemeesters en dergelijke
komt.
Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.
Mevrouw Van Kuijk vraagt na of het feit dat
Google Analytics data opslaat buiten de EU
consequenties heeft voor de bedrijfsvoering.
Voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder Van der Spek meldt dat er
een leiding lek geraakt in een van de twee
slibgistingstorens op awzi Kralingseveer. De
reparatie wordt voortvarend ter hand genomen.
Vanwege de impact van de uitval van de
slibgistingstoren op de bedrijfsvoering en de
lange tijd die waarschijnlijk nodig is om de
lekkage te repareren, is in de crisisorganisatie
opgeschaald naar coördinatiefase 1. Dankzij
extra inzet van de medewerkers blijven we
intussen net zoveel afvalwater en slib
verwerken als normaal.
De audit van de rekenkamercommissie over
natuurvriendelijke oevers zal worden
geagendeerd voor de commissie Integraal
waterbeheer.
De advertentie in WaterWerken over de
waterschapsbelastingen waren op één punt niet
duidelijk: uit de tekst bleek niet dat de
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fietspaden zijn inbegrepen bij het aantal
kilometer wegen.
De heer Van den Eijnden heeft overleg gevoerd
met Hollandse Delta en Rivierenland over de
wegentaak. Dijkgraaf Haan van De Stichtse
Rijnlanden wordt voorzitter van de commissie
wegenbeheer.
De Natuur- en Vogelwerkgroep
Krimpenerwaard (NVWK) zoekt een
onderkomen en vraagt of HHSK ruimte heeft
om te huren. Men kan informeren bij mevrouw
Van Klaveren.
De heer Van der Klugt heeft een gesprek
gevoerd met gedeputeerde Baljeu in het kader
van artikel 3 van de Waterschapswet naar
aanleiding van het voornemen om het aantal
geborgde zetels terug te brengen tot zeven. Hij
zal het een en ander mondeling terugkoppelen
aan de verenigde vergadering op 26 januari
2022.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris-directeur,

dijkgraaf,

M.J.H. van Kuijk

drs. A.J.B. van der Klugt
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