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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
Algemeen bestuur 19 november 2014 
 
Ad 280 
Overzicht financiering investeringen rwzi Utrecht en afhandeling motie 2013-17a inzake 
bestemmingsreserve 
Dit punt staat geagendeerd. 
 
 
BMZ 25 november 2014 
 
Ad 222 en 237 
Beleidsnota vaarwegbeheer in samenhang met notitie’s recreatief medegebruik en evaluatie cultuur-
historisch beleid 
De 80%-versie van de beleidsnota vaarwegbeheer staat ter consultering geagendeerd voor de commissie 
SKK van 27 november. De notities recreatief medegebruik en evaluatie cultuurhistorie worden beide ter 
kennisgeving aangeboden in de commissievergaderingen van 27 resp. 29 januari 2015. 
 
Ad 278 
Notitie over digitale beveiliging 
De behandeling hiervan is nu gepland voor de commissievergadering van 27 januari 2015. 
 
Ad 281 
Uitvoering geven aan motie 2014-2 inzake ‘social return’ als uitgangspunt bij aanbestedings-, inkoop- en 
personeelsbeleid 
Dit punt is geagendeerd voor de collegevergadering van 18 november 2014 en vervolgens wordt e.e.a. ter 
kennisneming aangeboden aan de commissie. 
 
Ad 282 
Antwoord op de vraag of fuiken t.b.v. muskusrattenvangst belemmerend zijn voor de vismigratie 
Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het onderzoek ‘Gebruik van vangmiddelen door 
MRB in relatie tot vismigratie’, waarvan de resultaten zijn besproken in de commissie BMZ op 25 februari 
2014. Dit onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de fractie van de PVDD, concludeerde dat het 
muskusrattenbeheer in HDSR-gebied niet aangepast hoeft te worden, omdat de inzet van vangmiddelen niet 
leidt tot een slechte beoordeling van de visstand volgens de KRW. 
Bij de behandeling van het rapport heeft dhr. Beugelink namens het college opgemerkt dat er op zich 
misschien wel wat af te dingen valt op de onderzoeksopzet, maar dat dit wel min of meer de ‘next-best thing’ 
is ten opzichte van een langdurig en vooral kostbaar onderzoek met o.a. gezenderde vissen en 
onderwatercamera’s. En ook dan is het nog maar de vraag of er een beter antwoord op tafel komt dan naar 
voren is gekomen uit dit onderzoek. 
Daarbij heeft dhr. Beugelink toegezegd om zich er voor in te spannen dat dit onderwerp in de ‘KRW-gremia’ 
de nodige aandacht krijgt. Dat is ook gebeurd en zo heeft een HDSR-medewerker bijvoorbeeld op 7 oktober 
j.l. hierover een voordracht gehouden voor het RBO West. Hiermee wordt tevens een vraag beantwoord van 



 

 

mw. Bodewitz, gesteld in de commissie BMZ op 2 september 2014. 
 
 

 
 
SKK 27 november 2014 
 
Ad 236 
Informatie over mate visvriendelijkheid gemalen i.r.t. knelpunten vismigratie, overzichtskaart stand van 
zaken 
Een notitie hierover is in het dossier ‘ter kennisname stukken commissies’ geplaatst op uw extranet 
 
Ad 261  
Evaluatie watergebiedsplannen 
I.v.m. de relatie met de voorbereiding van het ontwerp-WBP en in dat verband de gedachte om het 
instrument ‘watergebiedsplan’ mogelijk aan te passen, komt de evaluatie aan de orde in de commissie SKK 
van 29 januari 2015. 
 
Ad 263 en 276 
Uitsluiten van C-keringen en regionale keringen in project GHY 2.0 en beheer- en onderhoudsplan GHY 
In de gecombineerde commissievergadering op 11 juni 2014 heeft dhr. Kromwijk bij de behandeling van de 
actiepuntenlijst namens het college aangegeven dat een beheer- en onderhoudsplan, met de meerjarige 
financiële vertaling, begin 2015 kan worden geleverd. De bij deze actiepunten vermelde data worden 
dienovereenkomstig aangepast. 
 
Ad 275 
Het maatregelprogramma Wateropgave wateroverlast 
Het betreffende ab-voorstel, ter uitwerking van de ab-besluitvorming op 28 mei 2014 in dit verband, vergt 
meer voorbereidingstijd dan aanvankelijk ingeschat, ook in relatie met de wateroverlast in Kockengen en 
omgeving. Het college gaat zich er in december nogmaals over buigen, na een eerste bespreking hierover 
op 16 september j.l.  
Behandeling is nu gepland voor de commissie SKK op 29 januari en voor het algemeen bestuur op 18 
februari 2015. 
 
Ad 284 
Overzicht van hoeveel eigen water van HDSR in gebruik is als viswater en van de huurinkomsten hieruit 
HDSR verhuurt als eigenaar ca. 955 km oeverlengte (ca. 45 ha.) aan viswater, de opbrengsten daaruit 
bedragen € 5.060 per jaar.  
 
Ad 286 
Toelichting schade-afhandeling Kockengen en bemalingsgebied De Tol 
Dit punt staat geagendeerd. 
 


