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

: 8 februari 2022, aanvang 13.15 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;
A. Pagnillo, plv. coördinator communicatie (A.1 t/m A.6 via internet);
M. Trapman, bestuursondersteuning (A.1 t/m A.6 via internet);
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.

Agendapunt

Besluit

Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 27
januari 2022.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Uitnodiging van Zuid-Holland Bereikbaar
voor de digitale lancering d.d. 16
februari 2022.
2. Uitnodiging van de Unie van
Waterschappen voor Blauwe Meet-up
Internationaal d.d. 11 april 2022.

Vastgesteld, met enkele tekstuele correcties.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Input nieuwsbrief:

1. Van den Eijnden zal hier aan
deelnemen;
2. Mevrouw Van Zoelen en de heer Van der
Spek geven acte de présence.
Op 25 maart 2022 wordt de heer Van der Klugt
vervangen door de heer Van der Spek bij de
Uniecommissie Internationale zaken (Cinter).

- Vergroenen gevel hoofdkantoor HHSK
- Regenwater hackaton
- Educatiebord Blijdorp
- Veilige wegen Krimpenerwaard
(Waterwerken)
- Op pad met Jan Oostdam
- HHSK in beeld: hoog water
- Project in de schijnwerpers: Baggeren
Krimpenerwaard
Mevrouw Pagnillo gaat na of het vraaggesprek
over muskusratten is verspreid via de
nieuwsbrief. Als het antwoord negatief is,
gebeurt dat alsnog.

Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.

Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Schriftelijke vervolgvragen van de PvdA
over waterbeheerprogramma.
2. Jaarverslag van de
Rekenkamercommissie.
3. Uitnodiging van BAM Infra voor een
kennismaking en uitwisseling.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
Agendapunt C.2
202201223 Kleine aanpassing aan het
reglement van orde.
Besluiten om het bijgaande voorstel inzake een
kleine aanpassing van het reglement van orde
door te geleiden naar de verenigde vergadering
van 30 maart 2022.
Agendapunt B.1
2021.11963 Nieuw convenant samenwerking
crisisbeheersing overstromingen randstad
(SCOR).
Besluiten om in te stemmen met het nieuwe
convenant van de Samenwerking
Crisisbeheersing Overstromingen Randstad
(SCOR), op een later moment te ondertekenen
door de dijkgraaf.
Agendapunt B.2
2022.01158 Aanbieden leergang Actief voor het
waterschap van Prodemos.
Besluiten om in de periode maart/april 2022
gratis de leergang ‘Actief voor het waterschap’
aan te bieden aan inwoners met belangstelling
voor het AB-lidmaatschap, mits ze voldoen aan
de voorwaarden om zich kandidaat te stellen.
Agendapunt K.1
2022.01197 Nota participatie en
participatieverordening.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt C.5
2022.00550 Notitie evenementen in 2022.
Besluiten om:
 in te stemmen met het bijgevoegde
notitie evenementen in 2022 (bijlage 1);
de notitie ter kennisgeving doorgeleiden naar
de verenigde vergadering van 30 maart 2022.
Agendapunt C.1
2022.01404 Evaluatie WBP 2016-2021.
Besluiten om kennis te nemen van de evaluatie
Waterbeheerplan 2016-2021 en deze door te
geleiden naar de verenigde vergadering van 30

Voor kennisgeving aangenomen.
Mevrouw Van Kuijk zal voor de volgende
vergadering nagaan of er gedurende de
zomervakantie voldoende collegeleden
aanwezig zijn.
1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Wordt doorgestuurd naar de vv-leden;
3. Afwijzen via het bestuurssecretariaat.

N.v.t.
Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel, met dien verstande dat de
leergang niet wordt opengesteld voor zittende
vv-leden, omdat anders de groep te groot
wordt.
De elf vv-leden die de leergang in 2018 hebben
gevolgd, zullen vooraf per e-mail worden
gevraagd om tips voor de leergang.
Voor kennisgeving aangenomen.

Conform voorstel, met dien verstande dat de
eerste zin van de kennisgeving wordt
aangepast. Verder de tekst in het overzicht bij
de Wereldhavendagen aanpassen.

Conform voorstel, met enkele tekstuele
aanpassingen.
De communicatie vormgeven richting publiek
over de behaalde doelen van het WBP.
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maart 2022.
Agendapunt K.3
2022.01354 Aanpassing peilbesluiten NNN
Krimpenerwaard.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt C.8
2022.01271 Bijdrage vanuit wegbeheer aan de
werkzaamheden van programmabureau
Veenweiden.
Besluiten om in te stemmen met de aanvraag
van een krediet van €1.070.000 voor een
bijdrage aan de realisatie van peilscheidingen
op wegen vanuit het reeds geraamde
investeringsbudget voor de jaarschijf 2025 uit
programma 4.
Agendapunt K.2
2022.01305 Second Opinion MKBA
Restveengebied.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt C.4
2022.00425 Programmakrediet Wegen en
Wegbruggen.
Besluiten om in te stemmen met de aanvraag
van een krediet van € 1.000.000 voor de
uitvoering van het programma Wegen en
Wegbruggen en het voorstel door te geleiden
naar de verenigde vergadering van 30 maart
2022.
Agendapunt C.3
2022.00977 Investeringskrediet gemaal
Achterbroek en drie bruggen.
Besluiten om:
 in te stemmen met de aanvraag van een
krediet van € 4.150.000,- voor de
uitvoering van het project “Gemaal
Achterbroek en drie bruggen”;
 in te stemmen met het voorstel de
lopende werkzaamheden en toegekende
subsidie voor het project “Gemaal
Achterbroek en drie bruggen” over te
hevelen van het programmakrediet van
WGPK naar het nieuw gevoteerde
projectkrediet;
 het voorstel door te geleiden naar de
verenigde vergadering van 30 maart
2022.
Agendapunt B.3
2022.01251 Vrijgave katern Peilscheidingen B
van legger Waterkeringen voor ter inzage
legging.
Besluiten om het katern Peilscheidingen B van
de legger waterkeringen van Schieland en
de Krimpenerwaard, vrij te geven voor
terinzagelegging.

Voor kennisgeving aangenomen.

Conform voorstel, met dien verstande dat de
afschrijvingstermijnen nog extra worden
gecheckt.

Voor kennisgeving aangenomen.

Conform voorstel.

Conform voorstel.

Conform voorstel, met inachtneming van het
volgende:
De data ingang Omgevingswet nakijken, zo
nodig datum of verwijzing naar Omgevingswet
eruit halen.
De datum onderaan in de tabel moet zijn 2022
in plaats van 2021.
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Afkortingen eruit halen.
Checken of er een onderhoudsverordening
nodig is.
Agendapunt B.4
2022.01249 Vrijgave legger watersysteem voor
ter inzagelegging.
Besluiten om de ontwerplegger van het
watersysteem van Schieland en de
Krimpenerwaard, vrij te geven voor ter inzage
legging.
Agendapunt C.6
2022.00549 Kredietaanvraag noord-zuid
verbinding Bleiswijk.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 30 maart 2022.
Agendapunt C.7
2022.01269 Kredietaanvraag inspectie en
reparatie slibgistingstorens awzi Kralingseveer.
Besluiten om in te stemmen met de aanvraag
van een voorbereidings- en uitvoeringskrediet
van € 2.000.000,- voor reparatie en inspectie
van de slibgistingstorens op de awzi
Kralingseveer en het voorstel door te geleiden
naar de verenigde vergadering van 30 maart
2022.
Agendapunt C.9
2022. Conceptagenda voor de verenigde
vergadering van 30 maart 2022.

Conform voorstel, met inachtneming van het
volgende:
De data ingang Omgevingswet nakijken, zo
nodig datum of verwijzing naar Omgevingswet
eruit halen.
Conform voorstel, met enkele tekstuele
correcties.

Conform voorstel.

Reglement van orde plaatsen onder de
kaderstellende stukken.
Programmakrediet Wegen en Wegbruggen
staat er dubbel op.
Het onderzoek van de rekenkamercommissie
over natuurvriendelijke oevers zal worden
geagendeerd voor de commissie Integraal
waterbeheer.

Mededelingen/rondvraag

Het college verzoekt de organisatie om op de
website een link en/of instructie te plaatsen hoe
stukken te vinden zijn.
De rekenkamercommissie van een aantal
provincies wil onderzoek doen naar
bodemdaling. Mevrouw Van Zoelen zal hun
vragen beantwoorden.
Mevrouw Van Zoelen zal een voorstel maken
om een bijeenkomst te organiseren voor de
leden van de vereniging van dagelijks
bestuurders van waterschappen.
Mevrouw Van Kuijk zal de ontvangst van het
college van Rijnland voorbereiden. Als
onderwerp wordt gedacht aan het project
snelweg Rotterdam A16.
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Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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