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           ONDERWERP BESLUIT 
   

1 Opening, vaststelling agenda en 
loting primus    

Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren Van der 
Kruk en Scherrenberg.  
 
Vaststelling agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
De agendapunten 4.6.A (regeling vervanging secretaris) en 4.7.A 
(regeling vergoeding duocommissieleden) worden behandeld onder 
agendapunt 3, besluitvormend deel hamerstukken. 
 
Primus 
De loting van de primus komt uit op nr. 27, mevrouw Varenhorst. 

   

2   a Notulen vergadering algemeen 
bestuur d.d. 11 november 2015 

De tekst van de notulen wordt met inachtneming van een aanpassing 
op pagina 18 en 19 conform het concept vastgesteld. 
 
Actiepunt 13 Onderzoeken of de resultaten van het onderzoek van de 
Universiteit Wageningen naar botanische diversiteit in relatie tot de 
veiligheid van dijken ook voor HDSR toepasbaar zijn. 

   

     b Verkorte besluitenlijst algemeen 
bestuur d.d. 11 november 2015 

De verkorte besluitenlijst voor kennisgeving aangenomen. 
 

   

     c Adviezen en conclusies 
gecombineerde d.d. 26 november 
2015 

De tekst van de adviezen en conclusies wordt met inachtneming van 
een aanpassing op pagina 8 en 24 conform het concept vastgesteld. 
 
Actiepunt 22 ‘controle eigen aankoop- en investeringsbeleid’ wordt 
toegevoegd. 

   

     d Actiepuntenlijst    Er worden geen opmerkingen gemaakt ten aanzien van de actielijst. 
   
   

3            Besluitvormend deel  hamerstukken  
   

3.1.A Vaststelling controleprotocol Besloten wordt het controleprotocol 2015 voor de accountantscontrole 
op de jaarrekening 2015 vast te stellen. 

   

3.2.A Wijziging gemeenschappelijke 
regeling BghU 

Besloten wordt toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden om in te stemmen met de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling BghU ten behoeve van toetreding tot 
de Gemeenschappelijke Regeling van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug per 1 januari 2016. 

   

3.3.A Overname zonnepark RWZI De 
Bilt 

Besloten wordt voor de uitvoering van het project Zonnepark RWZI De 
Bilt taakstellend een krediet van € 405.000,-- beschikbaar te stellen. 

   
3.4.A Aankoop grond van de provincie 

Utrecht – vertrouwelijk 
Besloten wordt in te stemmen met de aankoop van 22,3 ha grond, nu 
in bezit bij Provincie Utrecht, gelegen in de gemeente Oudewater, ten 
behoeve van herlocatie van gemaal Noord Linschoten uit het GOP 
kunstwerken en ten behoeve van overige waterdoelen uit het 
watergebiedsplan Linschoterwaard, zoals een bypass voor de Lange 
Linschoten en een droge waterberging van circa 15 ha uit het 
watergebiedsplan Linschoterwaard. 

   

3.5.A Regeling vervanging secretaris Besloten wordt: 
1. het besluit van het algemeen bestuur van 12 december 2007, nr. 

07.aiz/171, in te trekken;  
2. in te stemmen met de aanwijzing van de heren R. Bronda, J.L.P.A. 

Dankaart en C.J. Vos als loco-secretarissen  en met de wijze 
waarop hieraan invulling wordt gegeven in de situaties dat 
vervanging van de secretaris aan de orde is. 
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3.6.A Regeling vergoeding 
duocommissieleden 

Besloten wordt: 
1. aan hoofdstuk 2 van de Regeling ondersteuning leden algemeen 

bestuur 2009 een nieuw artikel 7 toe te voegen, onder gelijktijdige 
vernummering van het huidige artikel 7 tot artikel 8, luidende als 
volgt:  “Een lid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het reglement 
voor de commissies, zoals vastgesteld bij besluit van 28 januari 
2009 ontvangt maandelijks een vergoeding van 50% van het 
bedrag als bedoeld in artikel 3.2 van het Waterschapsbesluit”; 

2. dit nieuwe artikel 7 met terugwerkende kracht in werking te laten 
treden met ingang van 26 maart 2015. 

   
   

4 Opiniërend deel  
   
   

4.1.A Verwerking uitspraak Hoge Raad 
m.b.t. natuurterreinen in reserves 

 

   4.2.A Wijziging belastingverordeningen 
2016 

 

   4.3.A Vaststelling nota Vaarwaterbeleid Toegezegd wordt het algemeen bestuur periodiek te informeren over 
de stand van zaken via de bestuursinformatiebrief. Voorts wordt 
toegezegd in de nota een het verschil tussen fluisterboot en 
andersoortige boten toe te lichten en een verwijzing te maken naar het  
Binnenvaartpolitiereglement. 
Begin februari volgt de planning voor de vervolgprocedure.  

   4.4.A Vaststelling partiële herziening 
peilbesluit Lopikerwaard 

 

   4.5.A Opzet auditcommissie en voorstel 
tot instelling 

Toegezegd wordt de auditcommissie na twee jaar te evalueren.  

   
   

5 Schorsing   
   
   
   

6 Besluitvormend deel   
   
   6.1.B Verwerking uitspraak Hoge Raad 

m.b.t. natuurterreinen in reserves 
De heer Verweij legt een stemverklaring af.  
Besloten wordt: 
1. in te stemmen met het voornemen om bij de voorjaarsnota 2016 

een uitgewerkt plan te behandelen ter verdere aanvulling c.q. 
herschikking van de reserve ongebouwd c.q. de reserves 
watersysteem, in relatie met een herijking van het beleid t.a.v. 
reserves en voorzieningen;  

2. als eerste stap hiertoe in te stemmen met: - de herberekening 
van kostenaandelen via de waarden binnen de 
watersysteemheffing voor  de periode 2009 t/m 2015 en deze 
uitkomsten bij de jaarrekening van 2015 te verwerken in de 
standen van de reserves; - de technische correctie t.a.v. de 
toerekening van het renteaandeel ad € 126.000 dat bij de 
jaarrekening van 2014 nog volledig ten laste van de reserve van 
de categorie Ongebouwd is gebracht. 

   6.2.B Wijziging belastingverordeningen 
2016 

Besloten wordt: 
1. a. de verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief de daarin opgenomen 
belastingtarieven, aan te passen;   
b. de verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2010, inclusief het daarin opgenomen 
belastingtarief, aan te passen;  
c. de verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap De 
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Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief het daarin opgenomen 
belastingtarief, aan te passen; een en ander zoals opgenomen in 
het ontwerp-besluit;  

2. de datum met ingang waarvan deze bepalingen in aanmerking 
moeten worden genomen te bepalen op 1 januari 2016; 3. kennis te 
nemen van de bijgevoegde uitwerking van de belastingtarieven 
naar reservepositie en lastendruk.   

   
6.3.B Vaststelling nota Vaarwaterbeleid Besloten wordt: 

1. in te stemmen met het delegatiebesluit nautisch beheer van 
gedeputeerde staten van de provincie Utrecht;  

2. de inspraakrapportage nota Vaarwaterbeleid vast te stellen; 
3. de nota Vaarwaterbeleid vast te stellen. 

   6.4.B Vaststelling partiële herziening 
peilbesluit Lopikerwaard 

Besloten wordt:  
1. de partiële herziening 2015 vast te stellen van de peilbesluiten 

De Pleyt, De Hoekse Molen, De Keulevaart en De Koekoek in de 
Lopikerwaard 2013;  

2. de inspraaknota vast te stellen, met inachtneming van een 
nadere aanvulling naar aanleiding van het veldbezoek met 
insprekers op 5 december 2015. 

   6.5.B Opzet auditcommissie en voorstel 
tot instelling 

Besloten wordt: 
1. de verordening Auditcommissie Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden 2015 vast te stellen, zoals beschreven in de ‘schone’ 
versie;  

2. het Reglement voor de vaste commissies van advies te wijzigen en 
dit te laten voorbereiden voor uw volgende vergadering, als tot punt 
1 wordt besloten;  

3. de leden van de Auditcommissie te verkiezen. Vóór de vergadering 
zal u een voorstel toegezonden worden. 

   
6.5.B Benoeming leden auditcommissie  Er is een commissie van stemopneming ingesteld bestaande uit 

mevrouw Van Soest en de heren Van der Steeg en Reerink. 
 
De voorzitter leest de procedure voor de benoeming voor de nieuwe 
leden van het nieuwe college voor.  
De commissie van stemopneming neemt plaats aan tafel. 
 
De eerste vacature: De heer G.J.P. Jansen, fractie WN. 
De voorzitter meldt dat er 27 leden in de zaal aanwezig zijn om te 
stemmen. 
Er worden 26 geldige stemmen uitgebracht op de heer G.J.P. Jansen 
en 1 ongeldige stem.  
  
Besloten wordt de heer G.J.P. Jansen te benoemen als lid van de 
auditcommissie. 
 
De tweede vacature: de heer W.J. Kooy, fractie LNE. 
De voorzitter meldt dat er 28 leden in de zaal aanwezig zijn om te 
stemmen. 
Er worden 27 geldige stemmen uitgebracht op de heer W.J. Kooy en  
1 ongeldige stem.  
 
Besloten wordt de heer W.J. Kooy te benoemen als lid van de 
auditcommissie. 
 
 
De derde vacature R.D. van der Kruk, fractie PvdD: 
De voorzitter meldt dat er 28 leden in de zaal aanwezig zijn om te 
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stemmen. 
Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht op de heer R.D. van der 
Kruk.  
 
Besloten wordt de heer R.D. van der Kruk te benoemen als lid van de 
auditcommissie. 
 
De vierde vacature J.J.M.W. Scherrenberg fractie VVD: 
De voorzitter meldt dat er 28 leden in de zaal aanwezig zijn om te 
stemmen. 
Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht op de heer J.J.M.W. 
Scherrenberg. 
  
Besloten wordt de heer J.J.M.W. Scherrenberg te benoemen als lid 
van de auditcommissie. 

   
6.6.B Regeling vervanging secretaris Besloten wordt: 

1. het besluit van het algemeen bestuur van 12 december 2007, nr. 
07.aiz/171, in te trekken;  

2. in te stemmen met de aanwijzing van de heren R. Bronda, J.L.P.A. 
Dankaart en C.J. Vos als loco-secretarissen  en met de wijze 
waarop hieraan invulling wordt gegeven in de situaties dat 
vervanging van de secretaris aan de orde is. 

   

6.7.B Regeling vergoeding 
duocommissieleden 

Besloten wordt: 
1. aan hoofdstuk 2 van de Regeling ondersteuning leden algemeen 

bestuur 2009 een nieuw artikel 7 toe te voegen, onder gelijktijdige 
vernummering van het huidige artikel 7 tot artikel 8, luidende als 
volgt:  “Een lid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van het reglement 
voor de commissies, zoals vastgesteld bij besluit van 28 januari 
2009 ontvangt maandelijks een vergoeding van 50% van het 
bedrag als bedoeld in artikel 3.2 van het Waterschapsbesluit”; 

2. dit nieuwe artikel 7 met terugwerkende kracht in werking te laten 
treden met ingang van 26 maart 2015.   

      

7 Informerend deel  
   
   

7.1 Mededelingen � De voorzitter meldt dat de vanuit het algemeen bestuur de 
mevrouw Van Dam, en de heren Drogers en Van Os zullen 
deelnemen aan de commissie ‘Samen doen, uitvoering 
Waterkoers’. 
Mevrouw Leenders en de heren Travaille, Verweij en Groenendijk 
zullen deelnemen aan de commissie prestatie-indicatoren.  
De invulling van de commissies zal worden geagendeerd voor het 
eerstvolgende fractievoorzittersoverleg.  

� De voorzitter meldt dat het Uniebestuur de ad hoc-commissie 
Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (CAB) heeft 
ingesteld. Aan het interview zullen de heren G.J.P. Jansen, 
Merkens, Groenendijk, Reerink, Van Os, De Jong, en de dames 
Goedhart en De Leeuw deelnemen. Afgesproken wordt het 
onderwerp voor te bespreken.  

   
7.2 Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken 
   
   
   

   
8 Rondvraag  Door mevrouw Otterman en de heren Jansen, Travaille en Verweij 

wordt gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 Presentatie digitalisering oude 

gebiedskaart 
De heer Jansen op de Haar presenteert de digitalisering van de oude 
gebiedskaart Heijcop.  
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 Afscheid externe leden 
Rekenkamercommissie 

 

   

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 15:40 uur. 

     
 
 


