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

: 5 april 2022, aanvang 13.40 uur
De vergadering verloopt via internet met beeld en geluid.

Aanwezig : A.J.B. van der Klugt, dijkgraaf;
C. Habben Jansen, 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 maart
2022.

Verkeerd document geagendeerd. De correcte
besluitenlijst wordt de volgende keer
vastgesteld .

Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Uitnodiging relatiedag STOWA d.d. 20
april 2022.
2. Uitnodiging bestuurdersdag Unie van
Waterschappen d.d. 3 juni 2022.
3. Uitnodiging voor de feestelijke opening
groen biodivers dak met waterberging
op de Doelen op 5 juni 2022.
Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

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

Input nieuwsbrief:
-

Agendapunt A.4

voorjaarsinspectie rivierdijken;
Cor Habben Jansen benoemd;
installatie jeugdbestuurder;
aankondiging cursus Actief voor het
waterschap;
leerlingen presenteren ideeën
zeespiegelstijging;
op pad met Rob van der Hoek;
project in de schijnwerper: Resultaten en
vervolg wegvangproef Amerikaanse
Rivierkreeften;
HHSK in beeld: gemalen.

Voor kennisgeving aangenomen.

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

Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Brief van de provincie Zuid-Holland over het
ontwerpbesluit wijziging reglement van
bestuur.
2. Brief van de Unie van Waterschappen over
Nationale Rioolwatersurveillance en Big
Brown Data.
3. Beantwoording vragen PvdA over
dijkversterking/kadeverbetering Rottekade
37-50.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
Agendapunt B.1
2022.00234 Beleidsuitwerking VIS.
Besluiten om in te stemmen met de vaststelling
van de ontwerp Beleidsuitwerking VIS en het
ontwerp Beleidsuitwerking VIS gedurende een
periode van zes weken ter
inzage te leggen met de mogelijkheid voor
belanghebbenden om hierover zienswijzen
naar voren te brengen.
Agendapunt B.2
2022.03108 Beslissing op bezwaar.
Besluiten om, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie van Schieland en
de Krimpenerwaard, het bezwaarschrift van X
ontvankelijk en ongegrond te verklaren
(zaaknummer 2022-000145).
Agendapunt B.3
2022.02735 Addendum II
Waterhuishoudingsplan Westergouwe.
Besluiten om:
 in te stemmen met het concept
Addendum II van het
waterhuishoudingsplan Westergouwe;
 de portefeuillehouder te machtigen om
het definitieve Addendum II te
ondertekenen onder de voorwaarde dat
er geen wezenlijke wijzigingen in de
tekst plaatsvinden.
Agendapunt B.4
2022.03132 Inkoop elektriciteit 2022 en 2023
Besluiten om kennis te nemen van de wijze
waarop elektriciteit wordt ingekocht bij HHSK
en een scenario kiezen voor de inkoop van het
resterende deel van 2022 én voor 2023.

De heer Habben Jansen gaat met vakantie van
3 tot 16 juli 2022.

1. Voor kennisgeving aangenomen. Nagaan of
de motie is doorgezonden.
2. Voor kennisgeving aangenomen.
3. Het college machtigt de portefeuillehouder,
de heer Habben Jansen en de voorzitter om
het antwoord aan te passen.

Conform voorstel.

Conform voorstel.
Nagaan of in het kader van de AVG ook het
adres geanonimiseerd moet worden.

Conform voorstel, met toevoeging van de
volgende zin aan het addendum II, na de
laatste zin op bladzijde 9:
de financiële lasten blijven voor de
ontwikkelaar en komen niet voor rekening van
het hoogheemraadschap.

Het college is akkoord als we voor Q3 2022 de
prijs vastklikken, na inwinnen advies.
Het college verwacht voor een volgende
collegevergadering een onderbouwd advies
voor een voorkeursscenario (al dan niet met
medewerking van een extern adviesbureau)
teneinde een besluit te kunnen nemen.
De heer Van der Klugt zal nagaan of hij externe
adviesbureaus kan aanbevelen vanuit zijn
kennis van de glastuinbouw.
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Agendapunt C.1
2022.03412 Prestatie indicatoren WBP.
Besluiten om in te stemmen met het aanbieden
van de uitgewerkte indicatoren voor de
monitoring van de taken en thema’s van het
waterbeheerprogramma aan het algemeen
bestuur voor de verenigde vergadering van
juni.

Aangehouden.
De kpi’s zijn afgestemd met de
portefeuillehouders. De richting is goed. De
heer Verdoold zal de kpi’s nader preciseren en
voor de vv een voorstel laten maken ter
vaststelling, met dien verstande dat nadere
toevoegingen en uitwerkingen via de begroting
worden vastgesteld.
Verder worden de suggesties van mevrouw
Heinecke nog verwerkt (ingediend na het
schrijven van dit voorstel).

Mededelingen/rondvraag

Het vervangingsschema van de collegeleden is
als volgt. De tweede naam per regel is de
vervanger.
Van der Klugt (vz) > Van Zoelen
Van Zoelen (1e loco) > Van der Klugt
Verdoold (2e loco) > Habben Jansen
Van der Spek (3e loco) > Van der Klugt
Habben Jansen (4e loco) > Verdoold.
Mevrouw Van Zoelen heeft een plezierig
gesprek gevoerd met de partners uit de wereld
van de sportvisserij.
De stuurgroep veenweiden heeft bestuurlijk
overleg gevoerd met gedeputeerde Potjer over
toetreding van de provincie. Er is een
vervolgoverleg gepland.
De dijkgraaf heeft samen met de s-d het
jaarlijkse voortgangsgesprek gevoerd met
gedeputeerde Baljeu. Daarbij is onder meer het
evaluatierapport WBP besproken.

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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