
BIlLAGE
2.2

,11111111111111111111111111111111111111111
06.18550

NOTULEN VERENIGDE VERGADERING 24 mei 2006, 9.00 uur Grote Zaal, Archimedesweg I te
Leiden

Aanwezig:
Dijkgraaj: GJ. Doornbos,

Secretaris: ir. A Haitjema,

Hoogheemraden: P.G.W. Groen, W. van der Hoeven, AG. Straathof, ir. J.E.M. van Velsen,

Hoofdingelanden ongebouwd: N.J. Alkemade, I ..W. Bus, H.W. van Dorp, M.J.N. van der Weijden,
M.C.J. Zandwijk,

Hoofdingelanden gebouwd: H.Chr. Bremer, mw. drs. J.M.A Jong (tot 9.45 uur), mw. drs. Y.J.M. Van
der Laan, mw. CM.A Langeveld-van der Veek, W.A Sanders, J.G.M. Schouffoer,

Hoofdingelanden ingezetenen: mw. E.!. Binnendijk-van der Heijden, J.C. de Jong, C.G. Laban,
CL.C.M. van Leeuwen, mw. A. Louwe Kooijmans-Bouhuijs, mw. L.M.S. Manni-Bersee,
E.C. de Meijer, mw. H.C. Mounier-Goudswaard, mw. J.H. Oosterloo-Hartsuiker, mw. E.B. van
Proosdij-Zonneveld, mw. ir. M.AW.Rosendal, mw. CH.M. van Ruiten-Hogervorst, H. van der Smit,
l.P.R.M. Steegh, N.J.W. Thijssen, mw. drs. N. Veninga, W.N.M. van Warmerdam,

Hoofdingelanden pedrijven: H.GJ. den Dekker, J.W. Vegter,

Afwezig met kennisgeving: ir. F.AO. Buijs, W. Smits.

I Opening

De voorzitter opent de vergadering am 9.04 uur en heet iedereen welkom. Hij heet de heer Steegh in
het bijzonder welkom op deze voor hem bijzondere dag.
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Buijs, en van de heer Smits vanwege verblijf in het
buitenland. Mevrouw Jong is aanwezig tot agendapunt IV.

II Inspreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

III Ingekomen stukken
Brief J.P.R.M. Steegh inzake ontslag als hoogheemraad

De voorzitter meldt dat er een brief is binnengekomen van de heer Steegh, waarin hij het bestuur
verzoekt hem te ontslaan als hoogheemraad van Rijnland. Na deze vergadering zal hij zijn ontslag
indienen als lid van de VV.
Mw. Langeveld-van der Veek vraagt waarom de heer Steegh nu in de zaal zit en niet achter de tafe!
van D&H.
De voorzitter antwoordt dat de heer Steegh door zijn ontslag als lid van het college, lid is van de VV.
Na zijn ontslag als lid van de VV zal zijn zetel worden ingevuld door de volgende uit de lijst van de
verkiezingen.

Aldus wordt kennisgenomen.
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Mw. Louwe Kooijmans-Bouhuijs is mee geweest bij de ecologische schouw. Deze mist zij in de Iijst.
Zij vindt het belangrijk dat de ecologische schouw voor bepaalde gebieden gehandhaafd blijft.
Dhr. Van Dorp is er nog steeds niet van overtuigd dat het in 2005 beter is gegaan dan in de
voorgaande jaren. Hij weet dat er meer werk is verzet, maar ook dat sommige watergangen nog niet
zijn geschoond. Hij vraagt meer uitleg. Hij is niet onder de indruk van het gebruik van elektronische
middelen. Ogen en bril zijn wat hem betreft goed genoeg om te constateren of de watergang schoon is.

Dhr. Groen antwoordt dat er wordt toegewerkt naar een integrale schouw. Daarin wordt ook aandacht
besteed aan de ecologische schouw. Het is bekend dat er nog watergangen zijn die niet geschoond zijn.
Daaraan wordt aandacht besteed, maar in het broedseizoen is dit lastiger. In de nieuwe schouw zal
Rijnland hier extra·alert op zijn.
De voorzit.ter constateert dat de VV de schouw belangrijk vindt. De organisatie vindt bestuurlijke
deelname belangrijk, niet aIleen in het buitengebied, maar ook in het stectelijke gebied. Er moet een
systematiek worden opgebouwd voor de gebieden die bij voorkeur worden geschouwd en voor het zo
efficient mogelijk doorgeven van de gegevens, zodat er zo adequaat mogelijk wordt gereageerd.
Dhr. Laban gelooft niet dat door de nieuwe systematiek nieuwe aansluitingen zijn geschouwd. Dit was
met de oude methode ook gebeurd.
De voorzitter antwoordt dat met de nieuwe systematiek met een andere prioriteitstelling naar andere
aansluitingen is gekeken. Kennelijk worden daarmee meer overtredingen geconstateerd.
Dhr. Laban meent dat dit niet te danken is aan het digitaliseren.
De voorzitter beaamt dit. Dit heeft te maken met de plek die wordt geschouwd en door wie dit gebeurt.

Aldus wordt kennisgenomen.

d. VV excursie
De voorzitter beveelt de VV-excursie zeer aan, aansluitend op de VV-vergadering van 5 juli a.s.

Aldus wordt kennisgenornen.

XII Rondvraag

Dhr. Schouffoer vraagt welke subsidieaanvragen Rijnland heeft gedaan in het kader van de
kwaliteitsimpuls Het Groene Hart en bij welke aanvragen Rijnland ondersteuning heeft gegeven.
Hij bedankt voor de evaluatie van het collegebeleidsprogramma. Hij stelt voor deze op de agenda van
de VV te zetten.
De voorzitter antwoordt dat de evaluatie de volgende keer op de agenda staat. Hij zegt toe dat de heer
Schouffoer een overzicht krijgt van de subsidieaanvragen.

Dhr. Sanders constateert dat er een grote overeenstemming is tussen de stemprocedure in Rijnland en
de stemprocedure voor de lijsttrekker van de VVD. Hijvraagt of het systeem van Rijnland is gebruikt
en of daarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Eri zo niet, waarin de systemen dan met elkaar
verschillen.
De voorzitter antwoordt dat niet hetzelfde systeem is gebruikt. Het systeem van Rijnland is volgens
hem geavanceerder dan het systeem voor de lijsttrekker van de VVD. Eind juni mag Rijnland
overigens een award ophalen bij de VN. Dit heeft bij veel mensen indruk gemaakt.

Dhr. Warmerdam heeft uit de media vernornen dat Rijnland heeft besloten strandpalen van het strand
te verwijderen. Hij betreurt het dat dit niet in de commissie Waterkering is besproken en wi! hier
alsnog over praten met de VV. Er is wat ongenoegen ontstaan, omdat de strandpalen een
positiebepaling geven voor strandgangers.
De voorzitter zegt toe te bekijken of dit onderwerp nog een keer in de commissievergadering aan de
orde kan komen.
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