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 ter consultering  
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BMZ 30 september 2014 
 
Ad 222 
Beleidsnota vaarwegbeheer agenderen samen met de notitie inzake recreatief medegebruik en de evaluatie 
van het cultuur-historisch beleid (zie leeswijzer commissies 2 en 4 sept.) 
Dit punt schuift door naar de commissievergadering van 25 november 2014, aangezien de stukken, onder 
meer met het oog op de onderlinge samenhang, nog niet gereed zijn voor behandeling / besluitvorming. 
 
Ad 259 
Ook heffing voor visrechten betrekken bij discussie over heffing van leges of retributies voor diensten van 
het waterschap. 
Een notitie hierover is ter kennisneming aangeboden (zie tkn-stuk onder d). 
Een heffing voor visrechten is in deze notitie echter niet meegenomen omdat verhuur van viswater geen 
overheidsdienst is maar een civielrechtelijke zaak tussen een verhuurder en een huurder, waarbij dus geen 
sprake is van een heffing of retributie.  
Het college gaat nog wel inzichtelijk maken hoeveel viswater in gebruik is gegeven en wat de huurinkomsten 
daar van zijn. 
 
Ad 268 
De commissie nader informeren over de stand van zaken richtlijnen overstromingsrisico’s en hierbij een 
eerdere toezegging inzake kleine compartimentering te betrekken. 
Een notitie over kleine compartimentering is ter kennisneming aangeboden (zie tkn-stuk onder b). 
Over de richtlijnen overstromingsrisico’s is de commissie reeds geïnformeerd (zie leeswijzer commissie BMZ 
2 september 2014).  
 
Ad 277 
De commissie informeren over de uitkomsten van het voorstel aan RWS t.a.v. de vergoeding wegens 
oevererosie nabij de Lekdijk. 
In de collegevergadering van 23 september is het voorstel aan de orde geweest om een beroep te doen op 
te doen op de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014, dit als gevolg van de afspraak met RWS om 
het herstel van deze oevererosie onderdeel te laten uitmaken van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Bij honorering van de aanvraag wordt 90% van de herstelkosten vergoed en blijft een bedrag van ca. € 
22.500,- als ‘eigen bijdrage’ voor rekening van het waterschap. Dat bedrag wordt in de jaarrekening 2014 
verwerkt. 
 
Ad 278 
Notitie over digitale beveiliging 
Dit punt schuift door naar de commissievergadering van 25 november 2014. 
 
Ad 282 
Antwoord op vraag mw. Bodewitz of muskusrattenfuiken belemmerend zijn voor de vismigratie. 
Op deze vraag wordt mondeling in gegaan tijdens de commissievergadering op 30 september 2014. 
 
 



 

 

 
 

 
SKK 2 oktober 2014 
 
Ad 236 
Informatie over mate van visvriendelijkheid van gemalen in relatie tot knelpunten in vismigratie en 
overzichtskaart stand van zaken. 
Dit punt schuift door naar de commissievergadering van 27 november 2014. 
 


