https://wshd.notubiz.nl/vergadering/587951/Verenigde%20Vergadering%2025-09-2019

samenvatting VV vergadering 25 september 2019
agendapunt 6:
Resultaten Asset Lifecycle Management (ALM)-studie zuiveringskringen Goeree-Overflakkee
1. Gevraagd besluit :
2. Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage “Samenvatting resultaten fase 2
ALM-studie zuiveringskringen Goeree-Overflakkee”; - In te stemmen met
instandhouding en voortzetting van de huidige zuiveringskringen en deze
toekomstbestendig te maken; - Daarbij te kiezen voor enkele
energiebesparingsmaatregelen op alle zuiveringskringen en optimalisatie van de
sliblogistiek t.a.v. rwzi Goedereede
Momenteel zijn er 20 zuiveringen in bedrijf. De meeste zuiveringen zijn gebouwd tussen
1970 en 2000. Nadien zijn er wel aanpassingen uitgevoerd maar gelet op de leeftijd wordt
voor de komende jaren een grote renovatie- en investeringsopgave verwacht. Om deze
opgave voor elke zuivering te kunnen bepalen wordt de methodiek van Asset Lifecycle
Management (ALM) gebruikt.
Agendapunt 10
Eerste beoordelingsronde primaire waterkeringen; aanpassing planning en bijbehorend
budget
In dit project worden de regionale keringen Boezemvliet (Puttershoek), De Keen (Strijen)
en de Boezem van Dirksland (Dirksland) weer op orde gebracht.

Agendapunt 11.
Projectinvesteringskrediet bijdrage A29 - N487
Rijkswaterstaat reconstrueert in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en
doorstroming de kruising N487 – A29 (afrit Numansdorp). Op dit kruispunt sluit ook een weg
aan die in beheer is bij het waterschap daarom dragen wij bij aan de kosten van de
reconstructie. Reactie op een vraag vanuit de VV:
Het langzaam verkeer; fietsverkeer blijft gebruik maken van de Groene Kruisweg (parallelweg).
Tractorverkeer gaat vanaf de Volgerlandseweg tot aan de Korteweg over de rijbaan meerijden met het
verkeer, die voor dat gedeelte een 50-kilometeraanduiding krijgt.
Agendapunt 18c
VOORTGANGSREPORTAGE HUIS OP ORDE 2019
https://wshd.notubiz.nl/document/7988136/1/Bijlage_Voortgangsrapportage_HOO_10_sept

Deze rapportage heeft alleen betrekking op de uitvoering van het door de VV op 3 juli
genomen besluit Huis op Orde 2019 nr. 10942. Het algemene beeld van de uitvoering is
voorzichtig positief. Voorzichtig, in die zin dat de beheersing van een aantal (top)risico’s

en processen nog afgerond
moet worden. De komende
periode zal de onzekerheid
hierover afnemen.
Naar verwachting zal een
groot deel van de
voorbereiding eind september
zijn afgerond zodat in
oktober en november de
uitvoering kan starten.
December wordt gebruikt
voor uitloop, afronding en
afwikkeling van de uitvoering.
In de maand Juli zijn alle
plannen opgesteld om
invulling te geven aan het
huis op orde 2019. De
plannen vormen de details waarop deze eerste voortgangsrapportage is opgesteld. De
rapportage laat de verwachte mijlpalen zien die moeten leiden tot het realiseren van de
afgesproken doelstellingen per asset. Bij Wegen, Watersystemen en Waterketen wordt het
totale budget naar verwachting uitgegeven. Het potentieel van het uit te voeren
werkzaamheden is groot en bij tegenvallers in de huidige in opdracht gegeven
werkzaamheden kan meestal overgeschakeld worden naar andere werkzaamheden. Alleen
op het onderdeel organisatie is nog onzeker of het totaal budget uitgegeven kan worden.

Samenvatting VV 27 november 2019 https://wshd.notubiz.nl/vergadering/587956/
Verenigde%20Vergadering%2027-11-2019

Agendapunt 5
HEROVERWEGING PRINCIPEBESLUIT OVERDRACHT WEGENTAAK
1. Gevraagd besluit
Het principebesluit van 29 maart 2018 tot overdracht van de wegentaak in te trekken en
deze
besluitvorming te betrekken in de vaststelling van de Programmabegroting en de
Verordening
Wegenheffing 2020.
2. Probleemstelling - context
Ten aanzien van de wegentaak zijn door de jaren heen door de (voormalige) besturen
diverse
debatten gevoerd en documenten vastgesteld. De belangrijkste is:
‘Besluit Overdracht Wegentaak 29-03-2018’ het principebesluit te nemen tot overdracht
van de wegentaak aan de gemeenten; het college van dijkgraaf en heemraden op te
dragen de overdracht van de wegentaak samen met de betrokken gemeenten nader uit te
werken en nog vóór de waterschapsverkiezingen van 2019 te komen tot een
intentieovereenkomst, waarin zo veel mogelijk gemeenten participeren en waarin de
inhoudelijke en procesmatige kaderstelling voor de daadwerkelijke overdracht wordt
vastgelegd;
Het vorige college heeft de uitvoering van dit besluit ter hand genomen. De beoogde
intentie verklaring was niet voor de verkiezingen 2019 gereed én dit was een

overeenstemming met medewerkers. Dit moet een college besluit zijn, ook voor
gemeenten, dus dat pad is Petra van Nes ingeslagen.
De ambtelijke verkenning is wel afgerond maar niet meer als basis gebruikt.
Uit deze bestuurlijke gesprekken is duidelijk geworden dat de meerderheid van de
gemeenten niet
bereid is de wegen over te nemen. De gemeenten geven hierbij aan dat zij een verzwaring
van hun
taken op dit moment niet beogen. Een aantal colleges van de gemeenten heeft
aangegeven dit
desgevraagd schriftelijk te willen bevestigen. Dit gaf uiteindelijk de onderstaande
resultaten:
Albrandswaard De heer L. Heezen 23-09-2019 Verzoek om uitstel reactie/later niet akkoord
Barendrecht De heer P. Luijendijk 09-08-2019 Akkoord/later niet akkoord
Brielle De heer R.M. van der Kooi 24-07-2019 Akkoord
Goeree-Overflakkee De heer P. Feller 25-07-2019 Akkoord
H.I. Ambacht De heer R. Lafleur 18-09-2019 Akkoord
Hellevoetsluis De heer P. Schop 20-06-2019 Akkoord
Hoeksche Waard De heer H. van Waveren Akkoord
Nissewaard De heer I. Bal 08-07-2019 Akkoord
Ridderkerk De heer P. Meij 20-06-2019 Verzoek om uitstel reactie/later niet akkoord
Rotterdam De heer B. Wijbenga Geen brief verzonden/telefonisch gesproken, niet meer tot
besluit gekomen
Westvoorne Mevrouw L. Pol 24-06-2019 Geen reactie/later akkoord
Zwijndrecht De heer J. Huizinga 29-07-2019 Geen reactie/later akkoord
Dit voorstel kon op een krappe meerderheid rekenen in de VV zo hadden wij ingeschat, dat
vonden we te mager voor een zo ingrijpend besluit voor het waterschap dat we het van de
agenda gehaald hebben en toegevoegd aan het ‘bestuursbrede programma’.
Agendapunt 6:
BESTUURSPROGRAMMA 2019-2023
https://wshd.notubiz.nl/document/8125103/1/
Bijlage_Bestuursprogramma_2019-2023_(versie_27112019)
1.Gevraagd besluit Het Bestuursprogramma 2019-2023 vast te stellen;
Voor u ligt het Bestuursprogramma 2019-2023 van
waterschap Hollandse Delta. Het product dat door
inzet van alle leden van de Verenigde Vergadering,
inclusief de steunfractieleden, tot stand is gekomen.
Een product waar we dan ook verheugd mee mogen
zijn.
Het motto van het nieuwe bestuur is ‘samen aan de
slag’.
En we zijn samen aan de slag gegaan, in de
werkgroepen, werkateliers en
commissievergaderingen. Veel tijd hebben we genomen
én nodig gehad om ons een goed beeld te vormen van
waar we staan, welke uitdagingen er voor ons liggen en
welke weg we moeten bewandelen. Op zichzelf is het

proces van het tot stand komen van het bestuursprogramma al een waardevol resultaat,
omdat deze manier van samen optrekken invulling gaf aan één van de onderwerpen van
het bestuursprogramma: de bestuurlijke vernieuwing. Inhoudelijk is de komende
bestuursperiode een uitdagende. Deze periode staat in het teken van het verder op orde
krijgen van het huis, het stellen van nieuwe doelen voor het Waterbeheerprogramma, de
verdere ontwikkeling van de (assetmanagement)organisatie en het leveren van een
bijdrage aan de invulling van maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en
energietransitie. Dat alles in het licht van onze kerntaken, ‘droge voeten’ en ‘schoon
water’. Hierbij dienen er steeds keuzes gemaakt te worden tussen wat nodig is en wat
haalbaar is. De ultieme opdracht van bestuurders is het maken van keuzes. Met het
bestuursprogramma wordt richting gegeven aan de keuzes die gemaakt moeten worden.
We kunnen elkaar de komende jaren scherp houden door elkaar aan te spreken op het
volgen van de gekozen richting. Daar waar er afslagen genomen moeten worden, gaat dit
in overleg met het voltallige bestuur. Een woord van dank aan iedereen die heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van het bestuursprogramma: de leden van de
Verenigde Vergadering, de steunfractieleden, het college en de ambtelijke organisatie.
Met de vaststelling van het bestuursprogramma gaan we ‘samen aan de slag’.
De Commissie van Vier, Hans Kalle Cok Sas Harry Wagemakers Hans Wink.
Dit is een mijlpaal voor WSHD, we hebben geen coalite-oppositie en zullen dus meer debat
hebben en met goede voorstellen moeten komen omdat alles breed beschouwd wordt.
Dit is onze manier om NIEMAND UIT TE SLUITEN, IEDEREEN DOET MEE !

