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

: 9 mei 2022, aanvang 13.00 uur

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. 19 april
2022.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.

Vastgesteld.

1. Uitnodiging voor de Waterconferentie Gouda
op 2 juni.
2. Uitnodiging CWE voor opening
proefzuivering Wervershoofd op 7 juli.
Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

1. Dit valt samen met de commissies, er wordt
een brief van verhindering gestuurd.
2. De heer Van der Spek gaat hier naartoe.

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

Input nieuwsbrief 6 mei:
-

de Week van Ons Water;
de start van het zwemseizoen;
vis als onderdeel van ons waterbeheer;
de legger waterkeringen vastgesteld;
het opknappen van de Haastrechtse molen
in beeld.

Toevoegen in aanvulling:
- voorbereidingen op de droogte
(tussendoor);
- PFAS (volgende nieuwsbrief).
Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Afschrift van brief van Alliantie Waterkracht
aan de informateur van de coalitievorming
gemeente Capelle aan den IJssel.
2. Afschrift van brief van Alliantie Waterkracht

Voor kennisgeving aangenomen.
De herfstvakantie wordt mogelijk een knelpunt.

1 tot en met 3 voor kennisgeving aangenomen.
Punt 4: Ambtelijk wordt nagegaan of het
restveengebied kan worden meegenomen in de

aan de informateur van de coalitievorming
gemeente Rotterdam.
3. Vacature voor de stuurgroep
bedrijfsvergelijkingen.
4. Toelichting op Nationale opgaven.

versnellingsmaatregelen NPLG. Daarbij ook het
project met zonnepanelen in het
restveengebied meenemen. Collegeleden
kunnen (zo spoedig mogelijk) ideeën
aanleveren bij de heer Jos Athmer.
De heer Van der Klugt meldt zich aan als
vertegenwoordiger van de waterschappen voor
de gevraagde bestuurlijke werkgroep van de
provincie.

Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
1. Agenda CBCF d.d. 19 mei 2022.
2. Verslag CBCF d.d. 10 maart 2022

1. Voor kennisgeving aangenomen. De
annotaties volgen.
2. Idem.

Agendapunt B.1
2022.04586 Zienswijze omgevingsvisie
Waddinxveen.
Besluiten om te reageren op de ontwerp
Omgevingsvisie van de gemeente Waddinxveen
door middel van het versturen van bijgevoegde
zienswijze.
Agendapunt B.2
2022.04278 Veenweideaanpak Krimpenerwaard
1.0.
Besluiten om de Veenweideaanpak
Krimpenerwaard 1.0 vast te stellen (en deze
door de gemeente door te laten sturen aan de
provincie als bijdrage aan de provinciale
Veenweidestrategie).

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van enkele tekstuele aanvullingen.

Agendapunt B.3
2022.04561 Inkoopstrategie elektriciteit 20222023.
Besluiten om in te stemmen met de
voorgestelde inkoopstrategie van elektriciteit
voor 2022, 2023 en verder.
Agendapunt B.4
2022.04984 AQUON programmabegroting 2023
de meerjarenraming 2024-2027, de
vastgestelde jaarstukken 2021 en de
controleverklaring accountant 2021.
Besluiten om:
1. kennis te nemen van de
programmabegroting 2023; de
meerjarenraming 2024-2027, de
vastgestelde jaarstukken 2021 en de
controleverklaring accountant 2021;
2. geen zienswijze in te brengen op de
programmabegroting 2023 en de
meerjarenraming 2024-2027 van de
gemeenschappelijke regeling AQUON en dit
per brief kenbaar te maken aan AQUON.
Agendapunt C.1
2022.05007 Jaarstukken 2021.
Besluiten om de jaarstukken 2021 vast te

Conform voorstel besloten.

Het college besluit in te stemmen met de
Veenweideaanpak Krimpenerwaard 1.0 (en
deze door de gemeente door te laten sturen
aan de provincie als bijdrage aan de provinciale
Veenweidestrategie), mits de cursieve tekst: “+
PM watersysteem” in bijlage 2 onder E wordt
geschrapt.

Het college wil graag een mondelinge
ambtelijke toelichting over de rest van
inkoopstrategie energie.
Conform voorstel besloten.
Bij gelegenheid vragen waarom de gegevens op
grond van de Wet normering topinkomens niet
volledig zijn vermeld.
Voor de vv van juni 2022 wordt een
schriftelijke mededeling over de centralisatie
voorbereid.

Conform voorstel besloten.
De volgende zin vraagt een nadere toelichting:
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stellen.
‘Indien wij in de toekomst uren op deze
projecten gaan schrijven van eigen personeel,
zou dit tot een onrechtmatigheid kunnen
leiden. Om dit te voorkomen willen wij,
vooruitlopend op eventuele overschrijdingen,
alvast verschoning aanvragen.’
Mogelijk is dit door de accountant zo
geformuleerd.
Verder alle correcties en aanvullingen
verwerken.
Agendapunt C.2
2022.04934 Kaderbrief 2023-2026.
Kennisnemen van de concept kaderbrief 20232026 en het concept VV-voorstel met
financiële achtergrondinformatie.
Agendapunt C.3
2022.03096 Aanvraag aanvullend krediet
gemaal Achterbroek en drie bruggen.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de aanvraag van een
aanvullend krediet van € 1.170.000 incl.
BTW voor het project Gemaal Achterbroek
en drie bruggen;
2. het bijgaande voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022;
3. in te stemmen met het gunnen van de
opdracht voor de realisatie van de drie
bruggen vooruitlopend op het besluit van de
verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.4
2022.04215 Voorkomen of beperken
verspreiding kreeften.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.

Voor kennisgeving aangenomen. Verder
uitwerken zoals afgesproken en opnieuw
agenderen voor de collegevergadering van 17
mei aanstaande.

Agendapunt C.5
2022.04304 Nota Eigendommenbeleid HHSK
2022.
Besluiten om:
1. in te stemmen met het eigendommenbeleid
zoals beschreven in de Nota
Eigendommenbeleid HHSK 2022;
2. het voorstel en de Nota Eigendommenbeleid
HHSK 2022 door te geleiden naar de
verenigde vergadering van 29 juni 2022.

Conform voorstel besloten, met dien verstande
dat het begrip marktwaarde wordt gehanteerd
in plaats van de waarde in het economische
verkeer en dat de geliberaliseerde pachtwaarde
wordt toegevoegd. Verder moet de grens van 2
meter buiten de woningen voor onteigeningen
worden aangepast naar een streven.

Agendapunt C.6
2022.04626 Reactie provincie Zuid-Holland op

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten. Het vv-besluit
anders formuleren.

Conform voorstel besloten, met verwerking van
de tekstuele opmerkingen.
Dit voorstel is een uitwerking van de
aangenomen motie. Het college heeft zelf geen
inhoudelijk standpunt ingenomen.

Graag uitzoeken in hoeverre het mogelijk is om
aan pachters en huurders aanvullende eisen te
stellen inzake het gebruik van milieubelastende
stoffen, een en ander in aansluiting op de
ambities zoals geformuleerd in het nieuwe
WBP.
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de programmabegroting 2022 en
meerjarenraming.
Besluiten om:
1. kennis te nemen van de reactie van de
provincie op de programmabegroting 2022
en meerjarenraming;
2. in te stemmen met de opgestelde reactie en
deze te verzenden aan de provincie ZuidHolland;
3. in te stemmen om de brief en de reactie
van het hoogheemraadschap door te
geleiden naar de VV van juni.
Agendapunt C.7
2022.04630 RKC plan van aanpak onderzoek
doeltreffendheid advisering.
Besluiten om:
1. kennis te nemen van het plan van aanpak
en inleidende brief;
2. de stukken als kennisgevingsstuk door te
geleiden naar de commissie AZM en de juni
VV.
Agendapunt C.8
2022.04506 Voorbereidingskrediet Verkenning
Robuuste Doorvoerroute Krimpenerwaard.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de aanvraag van een
voorbereidingskrediet Verkenningsfase van
€ 1.300.000,2. het bijgaande voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.9
2022.04123 Aanpassingsbesluit
delegatiebesluiten.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering d.d. 29 juni 2022.
Agendapunt C.10
2022.04607 Afwegingskader assetmanagement
paragraaf uitvoeringskredieten.
Besluiten om:
1. het afwegingskader voor de
assetmanagement paragraaf voor
uitvoeringskredieten vast te stellen. Na tien
uitvoeringskredieten uit categorie A en B
vindt er een evaluatie plaats.
2. het bijgaande voorstel ter vaststelling door
te geleiden naar de verenigde vergadering
van 29 juni 2022.
Agendapunt C.11
2022.04557 Nota participatie en
participatieverordening.
Besluiten om:
1. kennis te nemen van de nota participatie en
de participatieverordening;
2. het bijgaande VV-voorstel, inclusief
bijlagen, door te geleiden naar de verenigde
vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.12

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
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2022.04173 Vaststelling
Nadeelcompensatieverordening 2022.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.

van de tekstuele verbeteringen en stellen dat
wordt opgenomen dat de tekst vooraf wordt
gestuurd om na te gaan of er geen conflict of
interest is.

Agendapunt C.13
202204141 Besluit tot vaststellen van de
Onderhoudsverordening.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering d.d. 29 juni 2022.
Agendapunt C.14
2022.04552 Energiebesparing/van het aardgas
af.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de aanvraag van een
krediet van in totaal €450.000 voor de
uitvoering van energiemaatregelen.
2. het bijgaande voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.15
2022.04600 Groot onderhoud
beluchtingssysteem aëratietank awzi
Kralingseveer.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de aanvraag van een
krediet van € 400.000,- voor het uitvoeren
van groot onderhoud aan het
beluchtingssysteem in de aëratietank van
de awzi Kralingseveer;
2. het bijgaande voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.16
2022.04610 Vervangen leidingwerk awzi
Groenedijk.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de aanvraag van een
krediet van € 250.000,- voor het vervangen
van leidingwerk op de awzi Groenedijk.
2. het bijgaande voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.17
2022.04577 Vaststelling partiële herziening
peilbesluit NNN Den Hoek.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.18
2022.03994 Nota VTH 2022-2026.
Besluiten om:
1. in te stemmen met de vaststelling van de
Nota VTH 2022-2026;
2. het bijgaande voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt C.19
2022.03098 Uitvoeringskrediet gemaal Hitland.
Besluiten om in te stemmen met de aanvraag
van een uitvoeringskrediet van € 12.000.000

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Aangehouden.
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voor de vervanging van gemaal Hitland.
Agendapunt 20
2022.04772 Evaluatie verbonden partijen.
Besluiten om:
1. de Evaluatie Verbonden Partijen vast te
stellen;
2. de Evaluatie Verbonden Partijen ter
kennisname voor te leggen aan de
verenigde vergadering, conform bijgevoegd
K-stuk.
Agendapunt C.21
2022.02812 Conceptagenda voor de verenigde
vergadering van 29 juni.
Mededelingen/rondvraag

Conform voorstel besloten, met inachtneming
van de tekstuele verbeteringen.

Aangehouden.
Aangehouden omdat de vergadering inmiddels
erg uitgelopen is.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022 met
inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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