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CDH 12 november terugkoppeling 
 
 
In de vergadering van 12 november 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 
 Voorstel: Verlenging van de herzieningstermijn van het peilbesluit Alblasserwaard 

Besluit: De herzieningstermijn van het Peilbesluit Alblasserwaard te verlengen tot oktober 2022. 
Context: Het verlengen van de herzieningstermijn van het Peilbesluit Alblasserwaard heeft als doel 
een goede maaiveldhoogteanalyse te kunnen uitvoeren en de Positiebepaling van het waterschap 
rondom bodemdaling in het eerste kwartaal van 2020, af te kunnen wachten 
Het huidige peilbesluit voor de Alblasserwaard is geldig vanaf februari 2010. Oorspronkelijk was het 
peilbesluit 10 jaar geldig tot februari 2020 en zou in 2019 gestart moeten worden met de herziening 
van het peilbesluit. Omdat de bespreking van bovengenoemde adviesnota naar 2020 is verschoven, 
is het van belang om vooruitlopend op de bespreking van de adviesnota in het algemeen bestuur, 
verlenging van de herzieningstermijn van het peilbesluit vast te stellen.  
.Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden 
Portefeuillehouder: M. Gremmen 
 
 Voorstel: Bestuurscommunicatie plan van aanpak 

Besluit: instemmen met het plan van aanpak 
Context: Direct na de verkiezingen en vanaf de installatie van het nieuwe CDH heeft team 
communicatie gesprekken gevoerd met de heemraden en de dijkgraaf om wensen op het gebied van 
bestuurscommunicatie te achterhalen. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot de in 
het plan genoemde aanpak.  
Hierbij is de in gang gezette bestuurlijke vernieuwing een belangrijke factor. Evenals de vraag om 
meer (communicatie) ondersteuning voor dijkgraaf en heemraden. De notitie is eerder besproken en 
aangepast aan de opmerkingen in het college 
Wie neemt het uiteindelijke besluit College van Dijkgraaf en Heemraden 
Portefeuillehouder: J.C. Verdaas 
 
 

Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 12 november 2019. Het is een vertaling van de besluiten 
en heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de 
vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk 
mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. Wilt u meer 
weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het 
Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de 
medewerkers van het bestuurssecretariaat. 


