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

: 19 april 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;
L.M. Vink, plv. 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.
Afwezig

: M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur.

Agendapunt

Besluit

Agendapunt A.1
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering
van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 22 maart
en 5 april 2022.
Agendapunt A.2
Vaststellen lijst van representatieve
verplichtingen en bestuurlijke overleggen.
1. Uitnodiging afscheid db-leden de heren
Steijaert en Mangnus d.d. 12 mei 2022.
2. Uitnodiging voor de feestelijke oplevering
van de Waaiersluis te Gouda d.d. 31 mei
2022.

Vastgesteld.

Agendapunt A.3
Communicatieadvies/college nieuwsbrief

Input nieuwsbrief:

Vastgesteld met de besproken aanvullingen en
correcties. Deze worden verwerkt in de
agenda’s en de lijst.
1. De heer Van der Klugt gaat hier naartoe;
2. dit valt samen met de collegevergadering.

-

aanwijzen bevoegde autoriteit voor nautisch
beheer;
hoveniersavond;
project in de schijnwerper: wanden van
Japanse duizendknoop;
legger waterkeringen;
op pad met Yill Vogelezang-Havers;
ons werk in beeld: natuurfoto’s Haastrecht.

Toevoegen:
- de komende activiteiten op de
communicatiekalender;
- klimaatactieplan en turbowinst + dividend
NWB Bank en de herbenoeming van de heer
Van der Klugt als commissaris.

Agendapunt A.4
Planning afwezigheid D&H/DT 2022 voor
kennisgeving aannemen.
Agendapunt A.5
Ingekomen en/of nagekomen stukken.
1. Vacature stuurgroep bedrijfsvergelijkingen.
Agendapunt A.6
Agenda’s Uniecommissies.
Agendapunt B.1
2022.01560 ENSIA-rapportage BGT en BRO
over 2021.
Besluiten om de ENSIA-verantwoordingsrapportage BGT en BRO over 2021 vast te
stellen.
Agendapunt B.2
2022.02500 Veiligheidsoordeel traject 15-2
(Lekdijk).
Besluiten om:
 de beoordeling van dijktraject 15-2
(Lekdijk) vast te stellen: voldoet niet
aan de norm - veiligheidscategorie C;
 het definitief veiligheidsoordeel van
dijktraject 15-2 in een brief aan de
Minister van Infrastructuur en
Waterstaat te melden (bijlage 2).
Agendapunt B.3
2021.04417 Aanwijzen bevoegde autoriteit
voor nautisch beheer.
Besluiten om het ‘Besluit aanwijzing bevoegde
autoriteit Binnenvaartpolitiereglement
Schieland en de Krimpenerwaard 2022’ vast te
stellen.
Agendapunt B.4
2022.04240 Vaststelling legger waterkeringen
katernen.
Besluit:
Vast te stellen de nota van beantwoording bij
binnengekomen zienswijzen.
Vast te stellen met inwerkingtreding per 1 mei
2022 de katernen:
 boezemwaterkeringen (gekanaliseerde
Hollandsche IJssel, Gouwekade, Kade
vaart v Polder Bleiswijk, Ringvaartkade
van de Polder Prins Alexander,
Ringvaartkade van de Zuidplaspolder,
Rottekaden, Schiekade)
 Zestienhoven-Schiebroek
 Peilscheidingen A

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.
N.v.t.
Conform besloten.

Aangehouden.
Over twee weken terug laten komen met een
nadere duiding van de gegevens.

Conform besloten.

Conform besloten, met de volgende tekstuele
aanpassingen in de Nota van beantwoording:
Particulier 3 onder b) : het woordje ‘soms’
vervangen door ‘waar nodig voor de taken’.
Particulier 4 onder e) over de
handhavingspagina het antwoord iets
uitbreiden in overleg met de portefeuillehouder.

In te trekken per 1 mei 2022 de
bovengenoemde gelijknamige katernen uit
2012 (boezemwaterkeringen) en 2007
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(Zestienhoven-Schiebroek).
In te trekken het onderdeel peilscheidingen of
waterscheidingen per 1 mei 2022, voor zover
die met deze legger worden vastgesteld als
Peilscheidingen A, uit de legger van het
oppervlaktewatersysteem:
 Schieland 2015
 Krimpenerwaard 2012
 Tweemanspolder 2012
 Wilde Veenen 2013
 Rotte en Eendragtspolder 2013
Agendapunt C.1
2022.04486 Jaarstukken 2021.
Het voorstel doorgeleiden naar de verenigde
vergadering van 29 juni 2022.

Aangehouden.
De teksten van de besluiten goed op elkaar
afstemmen in overleg met de
portefeuillehouder.
Mevrouw Van Zoelen gaat na hoe het zit met
het verschil tussen verplichtingen en uitgaven
baggeren.
Alle reeds aangegeven tekstuele opmerkingen
20 april verwerken, zodat het concept vóór 21
april naar de rekenkamercommissie kan.

Agendapunt C.2
2022.03138 Jaarverslag
bezwaarschriftencommissie.
Besluiten om:
 kennis te nemen van het jaarverslag
2021 van de
bezwaarschriftencommissie;
 de aanbevelingen van de commissie
over te nemen;
 het jaarverslag ter kennis te brengen
van de vv van 29 juni 2022
Agendapunt C.3
2022.04209 Peilbesluit Rotterdam Centrum.
Besluiten om het voorstel door te geleiden naar
de verenigde vergadering van 29 juni 2022.
Agendapunt K.1
2022.03766 Uitspraak gerechtshof Den Haag
14 december 2021.
Voor kennisgeving aannemen.
Agendapunt K.2
2022.04161 Afronding ingangstoets CapelleZuidplas.
Voor kennisgeving aannemen.
Mededelingen/rondvraag

Conform besloten.

Conform besloten.

Voor kennisgeving aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

De heer Verdoold heeft gesproken met vv-lid
mevrouw Heinecke over de door haar
voorgestelde prestatie-indicatoren voor het
Waterbeheerprogramma.
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In de vv-conferentie bleek dat de vv zoekt naar
de rol en begrenzing van het waterschap bij de
woningbouwopgave. Er wordt een kader
voorbereid om antwoord te kunnen geven op
deze vragen. Deels zijn deze ook al beantwoord
in de informele vv die erop volgde.
De heer Van der Spek meldt dat ten aanzien
van onderzoek en ontwikkeling van het
innovatieve proces van ‘superkritisch
vergassen’ van slib een beginkapitaal nodig is.
Daarvoor wordt een bijdrage van elk
waterschap gevraagd. Voor HHSK komt dat
neer op € 18.000. Een voorstel volgt.
Mevrouw Van Zoelen meldt dat er wordt
gekeken of er een extra damwand nodig is bij
de Rotte voor de aanleg van de A16 Rotterdam.
Zij heeft ook gesproken met
vertegenwoordigers van Crawfish Farm Holland,
het bedrijf van de inspraakreactie van de vv in
januari 2022.
Daarnaast is ze bezig met het landelijk overleg
over de bestrijding van de Amerikaanse
rivierkreeft. We blijven als HHSK druk zetten op
maatregelen.
Ter voorbereiding van de
waterschapsverkiezingen van 2023 is de heer
Van der Klugt betrokken bij de voorbereidingen
van de stemhulp.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2022 met
inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.
Secretaris,

Dijkgraaf,
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