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

: 22 maart 2022, aanvang 11.00 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
Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 8 maart
2022.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Uitnodiging opening demonstratiefabriek
PHA2USE d.d. 10 mei 2022.

Besluit
Vastgesteld.
De portefeuillehouder herkent zich niet in de
notitie over de muskusratten in de
actiepuntenlijst.
Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
correcties. Deze worden verwerkt in de
agenda’s en de lijst.
1. Dit valt samen met de d&h-vergadering.
Indien mogelijk HHSK ambtelijk laten
vertegenwoordigen.
Het klimaatdebat toevoegen aan de
mededelingen, opdat leden van de verenigde
vergadering daar naartoe kunnen.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Input nieuwsbrief:
-

Herinrichting centrum Bergschenhoek;
Nota participatie en verordening (nog een
maand ter inzage);
Asfaltboringen op de KIJK-dijk;
Vlog over waterspanningsmeters KIJK-dijk;
Op pad met Yill Havers-Vogelezang;
HHSK in beeld: luchtfoto's awzi's.

Toevoegen:
-

Actie gewasbeschermingsmiddelen.

In NRC Handelsblad heeft een artikel gestaan
over de KRW, dat veel aandacht heeft

getrokken in de media. Onlangs is het
onderwerp besproken in de verenigde
vergadering. Daarnaast is er een persbericht
geweest. Om deze reden zal er op dit moment
niet nogmaals een bericht uitgaan over dit
onderwerp.
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief van de Unie van Waterschappen over
consultatieronde strategische visie ”Op weg
naar Klimaatneutraliteit”.
2. Bericht aan de Capelse coalitiepartijen.
3. Bericht aan de Rotterdamse coalitiepartijen.
4. Vacature Kamer voor de Binnenvisserij.
5. Aangepaste presentatie goa.

Voor kennisgeving aangenomen.

1. Voor kennisgeving aangenomen. Het
onderwerp is geagendeerd voor de vvconferentie op 8 april 2022. Mevrouw Van
Zoelen is portefeuillehouder. Zij zal
deelnemen aan de in de stukken genoemde
bijeenkomst van 20 april 2022 (mits een
andere reservering niet doorgaat), evenals
de heren Van der Spek en Verdoold;
2. Het college ziet graag een andere opzet van
de tekst, althans een aantal correcties die
worden verwerkt. De nieuwe versie
afstemmen met portefeuillehouder Van den
Eijnden;
3. Idem;
4. Voor kennisgeving aangenomen;
5. Mondeling toegelicht door de heren
Verdoold en Van der Spek op basis van een
presentatie opgesteld door WSHD. De
richting van de afspraken naar een nieuw
contract is duidelijk, op onderdelen is
nadere precisering noodzakelijk, namelijk:
Tweede gedachtebolletje op slide 9,
‘Investeringen’:
Voor investeringen in de
contractperiode die specifiek betrekking
hebben op de aard of omvang van het
aan HHSK en HHD toe te rekenen
afvalwater wordt in het ambtelijk en
bestuurlijk overleg besproken hoe wordt
omgegaan met de doorlopende
kapitaallasten, hierbij wordt ook de
mogelijkheid tot het benutten van de
vrijkomende capaciteit door WSHD na
contractperiode beschouwd;
- investeringen als gevolg van wijzigingen
in het ambitieniveau en exogene
factoren (bijv. veranderende wetgeving
of ambitie) worden besproken in het
ambtelijk en bestuurlijk overleg. Indien
HHSK enige verplichting aangaat in dit
kader wordt het reguliere proces van
bestuurlijke besluitvorming gevolgd.
Bovenstaande precisering is afgestemd
met WSHD en HHD en zal worden
verwerkt in het nieuw af te sluiten
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contract.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda CINTER d.d. 23 maart 2022.
2. Verslag CINTER d.d. 24 november 2021.
3. Annotatie CINTER 23 maat 2022.
4. Agenda LV 1 april 2022.
5. Verslag LV 17 december 2021.
6. Concept annotatie LV 1 april 2022.
Agendapunt B.1
2022.02567 Meerjarenstrategie slibverwerking
2022-2028.
Besluiten om:
1.
in te stemmen met de
Meerjaren-strategie slibverwerking 20222028 met bijbehorende Slibstrategiestudie.
2.
de verenigde
vergadering, door middel van bijgaande
kennisgeving, hierover te informeren.
Agendapunt B.2
2022.02811 Formele consultatie
Omgevingsregeling Beoordeling Primaire
Keringen.
Besluiten om het Ministerie via de Unie van
Waterschappen mee te geven dat de
opmerkingen uit de informele, ambtelijke
consultatie voldoende zijn verwerkt. Voor de
huidige formele consultatie hebben wij vooral
aandachtspunten voor de totstandkoming het
Draaiboek Beoordeling, aangezien de
omgevingsregeling daar nauw mee
samenhangt.
Agendapunt B.3
Opleggen van een gedoogplicht ingevolge
artikel 5.23 Waterwet voor het uitvoeren van
onderhoud aan de Rottekade te Zevenhuizen.
Agendapunt C.1
2022.02844 Jaarstukken 2021.
Eerste behandeling van de concept-jaarstukken
2021.

1 t/m 6 voor kennisgeving aangenomen en
voor zover nodig collegiaal besproken.

Agendapunt C.2
2022.01412 Eindrapportage WBP 2016-2021.
Besluiten om het stuk door te geleiden naar de
vv van 30 maart 2022.
Agendapunt C.3
2022.01223 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 C.4
2022.1201 Notitie evenementen in 2022.

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten.
In de kennisgeving aan de verenigde
vergadering de link opnemen naar het
uitgebreide stuk.

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten.

De teksten dienen nog te worden besproken
met de portefeuillehouders.
Zie verder de doorgegeven tekstuele correcties.

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten.
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Besluiten om de notitie ter kennisgeving door
te geleiden naar de verenigde vergadering van
30 maart 2022
Agendapunt C.5
2022. Conceptbesluitenlijst van de commissie
IWB d.d. 10 maart 2022.
Agendapunt C.6
2022. Conceptbesluitenlijst van de commissie
AZM d.d. 10 maart 2022.
Agendapunt C.7
2022.03021 Mededelingen voor de verenigde
vergadering d.d. 30 maart 2022.
Agendapunt C.8
2022.03022 Beschouwingen voor de verenigde
vergadering d.d. 30 maart 2022.
Agendapunt C.9
2022.03150. Wijziging Kwijtscheldingsregeling
Schieland en de Krimpenerwaard 2022.
De verenigde vergadering voorstellen de
Kwijtscheldingsregeling Schieland en de
Krimpenerwaard 2022, te wijzigen,
overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.
Mededelingen/rondvraag

Voor kennisgeving aangenomen.
Voor kennisgeving aangenomen.

Vastgesteld met de besproken aanvullingen.

Vastgesteld met enkele tekstuele
verbeteringen.
Conform voorstel, met enkele tekstuele
verbeteringen.

Tijdens het bijpraatmoment van de Unie van
Waterschappen over de Haagse lobby is
informatie gewisseld over de aanpak overlast
kreeften.
De heer Van der Spek heeft een constructief
overleg gevoerd met de vertegenwoordigers
van de erfpachters. De stukken ter informatie
van de verenigde vergadering worden nu
voorbereid.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022 met
inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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