
 
 
 
 
Wanneer u verhinderd bent om de vergadering bij te wonen, wilt u dit dan melden bij één van de 
medewerkers Bestuurszaken, T (030) 634 59 46 of via e-mail bestuurszaken@hdsr.nl 
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Aan de leden van de commissie  

Bestuurlijke aangelegenheden, Middelen en 
Zuiveringsbeheer (BMZ)  
 

 
 
 
 

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer 

22 september 2014 Bestuurszaken (030) 634 59 46 

Uw brief d.d. Uw kenmerk Ons kenmerk 

  862912 

Onderwerp  Bijlage(n) 

vergadering   div. 

   

 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor een vergadering van de commissie Bestuurlijke aangelegenheden, 
Middelen en Zuiveringsbeheer op dinsdag 30 september 2014 om 19.30 uur in de bestuurszaal van 
ons kantoor aan de Poldermolen 2 te Houten. 
 
De agenda voor de vergadering luidt als volgt: 
 
A G E N D A   
 

       1 Opening en vaststelling agenda. 

      2 Notulen. 

 a. Adviezen en conclusies vergadering 2 september 2014.      

 b. Actiepuntenlijst met leeswijzer. (bijlage) 
 

     3 Stukken ter advisering (besluitvorming door AB) 

 3.1. Keuze sliblijn project RWZI Utrecht. (bijlagen deels GEHEIM) 

 3.2. Vernieuwing waterlijn RWZI Utrecht. (bijlagen deels GEHEIM) 

 3.3. Inspraaknotitie Beleidsvisie waterkeringen. (bijlage) 

 3.4. Aanpassing archiefverordening 2009. (bijlage) 



 

 3.5. Aangepast voorstel modernisering kantoorgebouw. (bijlage)

 

     4 Stukken ter consultering  (besluitvorming door college) 

 Er zijn voor deze vergadering geen stukken ter consultering 

 

      5 Informerend deel 

 5.1.  Mededelingen. 

 5.2.  Ingekomen stukken. 

 5.2.a Overzicht financiering RWZI Utrecht en collegereactie op motie inzake bestemmings- 
         reserve (bestuurlijk actiepunt 280). (bijlage) 

 5.2.b Vergunningverlening langs de categorie C-keringen. (bijlage) 
(Geagendeerd op verzoek van de heer Boot in de commissievergadering BMZ 2 sept. jl.) 

 5.2.c Toezichtverslag en Plan van Aanpak archief KPI’s 2013. (bijlagen) 
(Geagendeerd op verzoek van de heer Reerink in de commissievergadering BMZ 2 sept. jl.) 

 5.2.d Ambitie kostenbesparing Winnet. (bijlage) 
(Geagendeerd op verzoek van de heer Reerink in de commissievergadering BMZ 2 sept. jl.) 

 

      6 Rondvraag. 

       7  Sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de voorzitter, 
 
J. Goedhart 
secretaris  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ter kennisneming stukken  
(Deze stukken zijn eerder geplaatst in het dossier ‘Commissiestukken TKN’ op extranet) 
 

a. Eindnotitie biogasinstallatie. 
b. Notitie kleine compartimentering, bestuurlijk actiepunt 268. 
c. Voortgang instandhoudingsplan RWZI Utrecht. 
d. Notitie heffing grondwater n.a.v. vragen fractie AWP. 
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