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

: 22 februari 2022, 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;
A. Pagnillo, plv. coördinator communicatie (A.1 t/m A.6 via internet);
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. 8 februari
2022.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Opzet werkbezoek hoogheemraadschap
van Rijnland aan college.

Vastgesteld.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
correcties. Deze worden verwerkt in de
agenda’s en de lijst.
Het college gaat akkoord met de opzet
werkbezoek college van Rijnland. Mevrouw Van
Kuijk maakt een indeling voor het busje.
Mevrouw Van Zoelen gaat na of het college op
11 maart kan tegelwippen rond het gebouw (in
plaats van 12 maart elders) in het kader van
NLdoet.
Input nieuwsbrief:
-

Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5

hoogheemraad Paul van den Eijnden legt
functie neer;
kantoor weer open voor externen;
uiterlijk 31 maart aanvragen subsidie aanleg
natuurvriendelijke oevers;
legger Watersystemen;
stormen en hoog water;
project in de schijnwerper: aanleg
Leuvekolk;
op pad met: Marije en Miriam over de
Omgevingswet;
HHSK in beeld: restauratie Haastrechtse
molen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Beantwoording vragen SGP-ChristenUnie
over ontvreemding gronden
2. Strategie Expeditie Waterschappen
NSOB Traject
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda commissie CBCF d.d. 23 februari
2022.
2. Agenda commissie CWE d.d. 4 maart
2022.
3. Verslag commissie CWE d.d. 5 november
2021.
4. Agenda commissie CWS d.d. 4 maart
2022.
5. Verslag commissie CWS d.d. 5
november 2022.

Agendapunt B.1
2022.01838 Vaststellen projectplan Waterwet
tbv verplaatsen gemaal Westeinde.
Besluiten om het projectplan Waterwet
nieuwbouw gemaal Westeinde vast te stellen.
Agendapunt B.2
2022.00906 Ontwerp partiele herziening
peilbesluit NNN Den Hoek.
Besluiten om het ontwerp van de partiele
herziening van het peilbesluit van NN gebied
Den Hoek ter inzage te leggen.

Agendapunt B.3
2022.01660 Nieuwe beslissing op bezwaar na
uitspraak rechtbank.
Besluiten om met inachtneming van de
uitspraak van de rechtbank d.d. 27 september
2021 een nieuwe beslissing op bezwaar te
nemen en een extra voorschrift op te nemen in
de vergunning met kenmerk D2019-06000528.
Agendapunt C.1
2022.01470 Ondertekening
Bestuursovereenkomst Groene Hart.
Besluiten om:
1. het aangaan van de
Bestuursovereenkomst NOVI-gebied
Groene Hart (zie bijlage 2022.01204);

1. Vastgesteld.
2. De heer Verdoold zal ondersteuning vragen
van mevrouw Windgassen.

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Het voorstel aangaande CO2-beprijzing: de
heer Van der Spek zal namens HHSK
aangeven dat hij tegen CO2-beprijzing voor
elk waterschap is, maar dat hij kan leven
met een individuele beslissing per
waterschap.
De annotaties CWE bespreken op 1 maart
aanstaande in het college;
3. Voor kennisgeving aangenomen;
4. Mevrouw Van Zoelen zal voorstellen het
tweedaagse evenement in november in
Rotterdam te laten plaatsvinden.
De annotaties CWS eveneens bespreken op
1 maart aanstaande in het college;
5. Mevrouw Van Zoelen zal een correctie
vragen van haar inbreng over de
rivierkreeften. Zoals het er nu staat is het
niet correct.
Vastgesteld met de volgende opmerking:
De zin op bladzijde 7, 103.3 in projectplan
corrigeren (loopt niet)
Vastgesteld met als verduidelijkende opmerking
dat het in de onderstaande zin gaat om het
verlagen van het doelbereik en het niet
realiseren van de KRW-doelen.
‘Andere oplossingen zouden kunnen liggen in
minder afplaggen met als gevolg verlagen van
het doelbereik en/of het verplaatsen van
natuurdoeltypen.’
Vastgesteld, met tekstuele correcties:
-

In de tweede alinea van de brief
‘opgevraagd’ wijzigen in ‘laten uitvoeren’;
Derde alinea afkorting Awb corrigeren;
Blz 2 onder situering uitrit: uitrit van de
vergunninghouder.

Conform voorstel.
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2. volmacht te verlenen aan de
portefeuillehouder, de heer M.C. van der
Spek om deze namens HHSK te
ondertekenen;
3. de verenigde vergadering in kennis te
stellen via bijgevoegde kennisgeving
(zie bijlage 2022.01567).
Agendapunt C.2
2022. Kredietaanvraag noord-zuid verbinding
Bleiswijk.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 30 maart 2022.
Agendapunt C.3
2022.01226 Agenda voor de verenigde
vergadering van 30 maart 2022.
Agendapunt K.1
2022.01705 Kennisgeving Managementletter
2021.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.2
2022.02052 Stand van zaken
grensoverschrijdend afvalwater WSHD/awzi
Dokhaven.
Voor kennisgeving aannemen.
Mededelingen/rondvraag

Conform voorstel.

Besproken.
Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

In plaats van een brief te sturen naar
gemeenten ter aanbeveling over
watergerelateerde zaken ten behoeve van de
formatie van de gemeentebesturen zal het
college een conferentie organiseren voor
nieuwe gemeenteraadsleden. Op die manier
worden de nieuwe raden rechtstreeks
geïnformeerd over ons werk en het nieuwe
waterbeheerprogramma.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022 met
inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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