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Agendapunt
1.

Onderwerp

D&H/CHI

Opening, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom.

2.

Stand van zaken portefeuilles
De portefeuillehouders informeren D&H over de stand
van zaken rondom hun portefeuille.

3.

Besluitenlijst van 19 februari 2019 (19.234932)
Ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vertrouwelijke besluitenlijst van 19 februari 2019
(19.237852)
Ongewijzigd vastgesteld.
Besluitvorming

Hoogheemraadschap

T 072-5828282

Hollands Noorderkwartier

F 072-5827010

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

www.hhnk.nl
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Bespreekstukken
5.

Reactiebrief programmavoorstel
Hoogwaterbescherming 2020-2025 (19.107903)
In te stemmen met verzending van de reactiebrief op het
programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2020-2025.

D&H

HWBP

6.

Financiering subsidieverordening Bodem & Water
(19.902590)
Aan het CHI voor te stellen:
1. De verordening Bodem & Water te continueren tot de
grens van de beschikbare middelen van
€ 6,4 miljoen is bereikt door de jaarschijven
Meerjarenplan 2019-2022 flexibel in te zetten;
2. De rechtmatigheid voor flexibele inzet te waarborgen
door middel van een bij Q3 2019 aan het CHI voor te
leggen begrotingswijziging;
3. De portefeuillehouder integraal waterbeheer landelijk
gebied te mandateren de maatregelenlijst naar
beneden bij te stellen in overleg met onze partners
wat betreft het maximum bedrag per maatregel en
het subsidiepercentage;
4. Het succes van het Landbouwportaal en de daarbij
behorende financiële uitputting in de P&C-cyclus te
verantwoorden (begroting, MJP,
concernrapportages);
5. De regeling te evalueren zodra 80% van de
uitputting van de beschikbare middelen is bereikt,

D&H

Watersystemen

met inachtneming van inhoudelijke wijzigingen.
Hamerstukken
7.

Bestuursakkoord Ontwikkelingen Wieringermeer
(19.107347)
1. In te stemmen met het Bestuursakkoord
Ontwikkelingen Wieringermeer;
2. De portefeuillehouder Integraal Waterbeheer
(landelijk gebied), de heer S.J. Schenk, te
mandateren het Bestuursakkoord Ontwikkelingen
Wieringermeer waar nodig op niet-essentiële punten
te wijzigen;
3. De portefeuillehouder Integraal Waterbeheer
(landelijk gebied), de heer S.J. Schenk, te machtigen
bovenstaande overeenkomst te ondertekenen.

D&H

WaterSystemen

8.

Intrekken beweidingsverbod primaire keringen
(19.3177)

D&H

Waterveiligheid &
Wegen
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Het beweidingsverbod primaire keringen van 2 augustus
2018 in te trekken.
9.

Overeenkomst overdracht wegen buiten de
bebouwde kom aan de gemeente Hollands Kroon
(art. 18A Wegenwet) (19.223455)
1. In te stemmen met de overeenkomst overdracht
wegen buiten de bebouwde kom aan de gemeente
Hollands Kroon (art. 18A Wegenwet);
2. De portefeuillehouder, de heer R. Veenman, te
machtigen de overeenkomst op niet-essentiële
punten te wijzigen;
3. De portefeuillehouder, de heer. R. Veenman, te
mandateren deze overeenkomst te tekenen.

D&H

Waterveiligheid &
Wegen

10.

Leidraad invordering waterschapsbelastingen
HHNK 2019 (19.354588)
De Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK
2019 vast te stellen.

D&H

FCB

11.

Besluit bestuurlijke boeten
waterschapsbelastingen HHNK 2019 (19.351625)
Het Besluit bestuurlijke boeten waterschapsbelastingen
HHNK 2019 vast te stellen.

D&H

FCB

12.

Beslissing op bezwaar Kaandorp en enkele andere
bewoners van de Pagenlaan in Limmen
(19.231205)
1. Het advies van de Adviescommissie bezwaren van 11
februari 2019 met kenmerk 19.223315 over te
nemen en het bezwaarschrift van de heer Kaandorp
en enkele andere bewoners van de Pagenlaan te
Limmen ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het advies van de commissie om de greppel uit de
watervergunning te halen en de vergunning te
beperken tot de waterstaatswerken die
daadwerkelijk onder de werking van de keur vallen,
niet over te nemen omdat de greppel aansluit op het
watersysteem van het hoogheemraadschap.

D&H

VHIJG

13.

Beslissing op bezwaar Kuipers-Conijn te Warder
(19.232126)
Het advies van de Adviescommissie bezwaren van 11
februari 2019 met kenmerk 19.223326 over te nemen
en:
1. de motivering van het primaire besluit aan te
vullen met artikel 10, tweede lid, aanhef en
onderdelen b en g van de Wob als

D&H

VHIJG
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uitzonderingsgrond voor de gevraagde integrale
risicoanalyse;
2. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te
verklaren.
Overige zaken
14.

a.

b.
c.

d.
e.

f.

15.
a.
b.

16.

Ter kennisname
Uitnodigingen
Presentatie Starnmeerboek op 12 april 2019 in
Starnmeer – de heren Kramer en Veenman gaan
hierheen.
Inspiratiedag Living Lab Hedwige-Prosperpolder op
20 maart 2019 in Arnhem.
Afscheidsreceptie burgemeester Posthumus van de
gemeente Koggenland op 26 maart 2019 in Koggenland
Memo
Evaluatie Warme, droge zomer 2018 (19.233086)
Stand van zaken KEP voorjaar 2019 (19.186499) – Na
een redactionele aanpassing wordt de memo voor het
CHI gepubliceerd.
Diversen
Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 20 februari 2019 over de
gecombineerde waterschaps- en provinciale
statenverkiezingen op 20 maart 2019.
Unie van Waterschappen
Verslag commissie Watersystemen van
15 februari 2019
Besluitenlijst commissie Waterketens en Emissies van
15 februari 2019
Rondvraag
Hr. Maarschall:
 merkt op dat GWL een website heeft gelanceerd met
informatie over de waterschapsverkiezingen.
De voorzitter heeft dit onderzocht en gevraagd het
logo van GWL duidelijk zichtbaar in beeld te brengen,
zodat het duidelijk is dat dit geen HHNK-uiting is.
Hr. Stam:
 vraagt of er op de ledenvergadering van de UvW is
gesproken over de muskusratten. De dijkgraaf geeft
aan dat deze nog moet komen en vraagt eventuele
inbreng door te geven.
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Hr. Schenk:
 meldt volgende week een interview te geven aan
Agraaf, samen met de heer T. de Groot, Tweede
Kamerlid namens D66.

