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

: 8 maart 2022, aanvang 9.00 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. 22
februari 2022.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Vastgesteld.

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

Renovatie gemaal Tweede Blok;
Winnaar winnovatie challenge Emisseloze
Kas (persbericht Glastuinbouw Nederland
komt vrijdagmiddag 11 maart uit);
IPCC-rapport;
Waterkwaliteitsrapportage 2021;
Vernieuwing peilbesluit NNN gebied Den
Hoek;
HHSK in beeld: vispassage Leuvekolk.

Toevoegen:
- Foto bij IPCC-rapport en/of infographic;
- Bij Leuvekolk niet alleen een foto van een
vis onder water, maar ook van het gebied.
Indien mogelijk in plaats van vernieuwing
peilbesluit ‘aanpassing peilbesluit’ schrijven.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Beantwoording schriftelijke vragen AWP
over geheimhouding.
2. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA
over uitstel Omgevingswet.

Voor kennisgeving aangenomen.

1 tot en met 3 vastgesteld.

3. Beantwoording schriftelijke vragen AWP
over afschrijvingen.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda commissie CWK d.d. 9 maart
2022.
2. Verslagen commissie CWK d.d. 17
november 2021 en 27 januari 2022.
3. Agenda commissie CBCF d.d. 10 maart
2022.
4. Verslagen commissie CBCF d.d. 12
november 2021 en 14 januari 2022.
5. Annotaties CBCF d.d. 10 maart 2022
6. Agenda commissie CMB d.d. 18 maart
2022.
7. Verslag commissie CMB d.d. 13 januari
2022.

Agendapunt B.1
2022.01633 Extra werkzaamheden aanpak
kreeften.
Besluiten om de extra inzet op de
kreeftenaanpak in 2022 te beperken tot de
volgende
acties:
1. de kosteneffectiviteit optimaliseren van
de lopende bestrijdingspilot;
2. continueren aangepast toezicht en
handhaving slootonderhoud;
3. prioritaire bestrijding voorbereiden;
4. samenwerking met gebiedspartijen
optimaliseren.
Agendapunt B.2
2022.02418 Sponsorregeling: Nationale
Gemalenstichting.
Besluiten om in te stemmen met het verzoek
van de Nationale Gemalenstichting om een
bijdrage van € 1.500,- uit de sponsorregeling
toe te kennen.
Agendapunt B.3
2022.2305 Beslissing op bezwaar.
1. Bezwaarschriften bezwaarmakers I:
 Ontvankelijk te verklaren;
 De bezwaargronden 1, 2, 3b, 3c en 4
ongegrond te verklaren;
 Met de beslissing op bezwaar te voorzien
in de nadere motivering van het
bestreden besluit van 7 september 2021
met kenmerk 2021.06073, waarbij het
originele besluit in stand blijft.
2. Bezwaarschrift bezwaarmaker II:
 Ontvankelijk te verklaren;

1. De heer Van den Eijnden zal een
kritische vraag stellen over het
vertragingsrisico. Hij heeft daarover ook
contact gehad met andere leden van de
commissie.
2. Voor kennisgeving aangenomen.
3. De heer Van der Spek heeft
teruggekoppeld wat hij heeft ingebracht
in de commissie CWE over de
schaduwbeprijzing CO2.
4. Voor kennisgeving aangenomen.
5. Voor kennisgeving aangenomen, met
dank aan de organisatie.
6. Voor kennisgeving aangenomen. Het
rapport over natuurvriendelijk
onderhoud graag bestuderen om te zien
of het interessant is voor de
Krimpenerwaard.
7. Voor kennisgeving aangenomen.
Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten.
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De bezwaargronden 1, 2 en 3ongegrond
te verklaren;
Conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie van Schieland en
de Krimpenerwaard.
Agendapunt B.4
20022.02416 Nota Participatie en
participatieverordening.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de ontwerpnota
participatie en het ontwerp van de
participatie- en inspraakverordening;
2. de ontwerpnota participatie en de
ontwerpverordening participatie ter
inzage te leggen in de periode van 11
maart tot en met 13 april 2022.
Agendapunt B.5
2022.01508 Richtlijn klimaatadaptatie.
Besluiten om in te stemmen met de voorstelde
aanpak voor het opstellen van een richtlijn
klimaatadaptatie vanuit het programma Klimaat
en Ruimte.

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten, met een aanpassing
in de tekst over hitte en ‘aanvullen’ vervangen
door ‘verrijken’.
Verder in de volgende geest aanpassen:
Primair doel: gebied klimaatadaptief,
secundair: aantrekkelijke leefomgeving.
Het primaire doel steeds als eerste noemen. Dit
hebben we ook gedaan in het nieuwe WBP.

Agendapunt B.6
2022.01953 Beslissingen op bezwaar.
Besluiten om, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie van Schieland en
de
Krimpenerwaard, de volgende bezwaarschriften
ontvankelijk en ongegrond te verklaren:
1. het bezwaarschrift ingediend door de
heer A. (zaaknummer 2021-020876);
2. het bezwaarschrift ingediend door de
heer B. (zaaknummer 2021-025977).
Agendapunt B.7
2022.02597 Nieuwe overeenkomst voor
Grensoverschrijdend afvalwater Dokhaven.
Besluiten om in te stemmen met:
 de uitgangspunten voor de nieuwe
overeenkomst voor grensoverschrijdend
afvalwater Dokhaven met waterschap
Hollandse Delta;
 de onderwerpen voor het jaarlijks
bestuurlijk overleg grensoverschrijdend
afvalwater Dokhaven met verleg met
waterschap Hollandse Delta en
Hoogheemraadschap van Delfland.
Agendapunt C.1
2022.02399 Beleidsregels voor
vergunningverlening bij de waterschapsverordening.
Besluiten om:

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten, met de
verduidelijking dat waar in de presentatie staat
‘tarief per v.e.’ moet worden gelezen ‘kostprijs
per v.e.’.
De in de presentatie genoemde vraag inzake
btw en andere belastingen uitzoeken.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van het volgende:
Nagaan of we ook beleid moeten hebben voor
vergunningsaanvraag zonnepanelen
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1. de beleidsregels voor activiteiten met
betrekking tot ‘afwijkende peilen’,
‘verhard afwaterend oppervlak’,
‘beplanting’, ‘kabels en leidingen’,
’bouwwerken’ en ‘grondwateronttrekking
en infiltraties’ vast te stellen (bijlage 1,
2, 3,4, 5 en 6);
2. de portefeuillehouder te mandateren om
redactionele optimalisaties in de stukken
(als bedoeld onder punt 1.) door te
voeren;
3. de Oeverconstructies concept
beleidsregel wordt ter informatie
meegezonden (bijlage 7);
4. de verenigde vergadering in juni te
informeren over deze geactualiseerde
beleidsregels door middel van de
bijgaande kennisgeving (bijlage 8)
Agendapunt C.2
2022. Mededelingen voor de verenigde
vergadering van 30 maart 2022.
Agendapunt K.1
2022.02353 Waterlastopgave.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.2
2022.01330 Verplaatsing defosfatering
Kralingse Plas.
Voor kennisgeving aannemen.
Mededelingen/rondvraag

(bijvoorbeeld op water of talud keringen). Zie
ook de handreiking Unie.
De tekst van de mededeling actualiseren
(bijvoorbeeld ingangsdatum Omgevingswet
wordt nu 1 januari 2023) en nog enkele
tekstuele en redactionele verbeteringen
doorvoeren.

Deze conceptversie is besproken.
Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Mevrouw Van Zoelen zal in de commissie IWB
een mededeling doen over de noordzuidverbinding Bleiswijk.
De dijkgraaf heeft teruggekoppeld uit het
overleg van de VZHW.
Verder heeft hij in Unieverband gesproken over
de voorbereidingen van de stemhulp voor de
waterschapsverkiezingen in 2023.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022
met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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