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1. Besluit op de bezwaarschriften tegen watervergunning

Portefeuillehouder
Heemraad Andries Poppe

Genomen besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit:

1. de bezwaarden ontvankelijk te verklaren inzake hun bezwaren tegen de 
watervergunning;

2. de bezwaarschriften deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit na 
verbeteringen en aanvullingen in stand te laten;

3. geen proceskostenvergoeding toe te kennen;
4. de gewijzigde watervergunning naar aanleiding van het advies van de 

Bezwarencommissie voor overige aangelegenheden vast te stellen.

Toelichting
In oktober 2020 is een watervergunning verleend voor het gebruikmaken en het wijzigen van 
een waterstaatswerk of daartoe behorende beschermingszone, te weten het deels dempen van 
een aantal kavelsloten en het graven van een nieuwe watergang. Tegen dit besluit is bezwaar 
gemaakt. Vervolgens zijn tijdens een hoorzitting de betrokken partijen gehoord. Mede naar 
aanleiding van de hoorzitting heeft de Bezwarencommissie advies uitgebracht.

2. Bestuursovereenkomst Nationale Rioolwatermonitoring 

Portefeuillehouder
Heemraad Jo Caris

Genomen Besluit
Het college van Dijkgraaf en Heemraden stemt in met het ondertekenen van de 
Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring.

Toelichting
De huidige COVID-19 pandemie trekt een enorme wissel op het dagelijks leven. Met tal van 
maatregelen wordt gewerkt aan de bestrijding van het virus SARS-CoV-2. Vanaf de signalering 
van het virus in Nederland is een samenwerking tussen (Unie van) waterschappen, RIVM en 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgestart om te onderzoeken of 
het virus via rioolwater detecteerbaar is en of deze detectie als instrument van 
vroegsignalering kan worden benut. De waterschappen hebben daar vanaf het begin actief aan 
bijgedragen. Voor de zomer van 2020 werd duidelijk dat detectie van RNA van het virus in het 
rioolwater, veel potentie heeft om een instrument te vormen voor vroegsignalering van de 
ontwikkeling van COVID-19. Daarom is het verzoek van VWS gekomen om dit instrument 
verder te ontwikkelen en te gaan intensiveren. 
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De waterschappen hebben samen met de waterlaboratoria hiervoor in rap tempo een voorstel 
ontwikkeld. Vanuit de waterschappen is voorgesteld om dit moment te benutten om langjarige 
afspraken te maken over de opzet van een Nationale Rioolwatermonitor, waarin nu eerst voor 
de vroegsignalering van SARS-CoV-2 duidelijke afspraken worden gemaakt. Hiervoor is een 
bestuursvoorstel ontwikkeld dat eind vorig jaar door de commissie Waterketens en Emissies 
en Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen is bekrachtigd. Op basis daarvan is door 
de minister van VWS inmiddels een bestuurlijke opdracht verstrekt. Het bestuursvoorstel en 
de opdracht geven de kaders van de afspraken weer. Om deze te kunnen operationaliseren 
was een uitwerking in een bestuursovereenkomst nodig. Deze uitwerking is opgemaakt in een 
samenwerking tussen VWS, RIVM, de Unie van Waterschappen en een vertegenwoordiging 
van de individuele waterschappen.


