Onderwerp:
Datum:

schriftelijke vragen inzake plannen Waterschap Rivierenland m.b.t.
boezemgemaal en kanaal in Hardinxveld-Giessendam.
4 januari 2021

Geachte College van B&W,
Via deze weg dienen wij schriftelijke vragen in, conform artikel 12 reglement van orde, inzake
de plannen van Waterschap Rivierenland voor de aanleg van een boezemgemaal en kanaal
in Hardinxveld-Giessendam.
Vraag 1.
Toelichting:
Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland besloten
om toch een nieuw boezemgemaal voor de Alblasserwaard te realiseren in ons dorp. Na een
vergelijkingsonderzoek is het Algemeen Bestuur tot dit besluit gekomen. Een nieuw kanaal
moet worden aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. Hoe dat tracé gaat
lopen is eind 2021 pas duidelijk.
Vraag 1.1.
Is het College van B&W door Waterschap Rivierenland betrokken bij de besluitvorming (van
27-11-2020) van het Waterschap om te komen tot een nieuw boezemgemaal en kanaal in
onze gemeente?
Vraag 1.2.
Zo ja, op welke wijze is het College betrokken en welke reactie is door het College gegeven?
Zo nee, waarom heeft het College van B&W op dit moment geen rol van betekenis in dit
project?
Vraag 2.
Toelichting:
Het besluit van het Algemeen Bestuur van het Waterschap zal samen met een
milieueffectrapportage, in januari en februari 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage
worden gelegd.
De plannen van het Waterschap hebben betrekking op de watertaken van het Waterschap.
Echter gaat de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam o.a. over de kaderstelling van
grote ruimtelijke projecten in ons dorp. Als volksvertegenwoordiging is het wenselijk dat de
gemeenteraad wordt geraadpleegd en in positie wordt gebracht.
Vraag 2.1.
Op welke wijze wordt de gemeenteraad door het College van B&W betrokken bij de plannen
van het Waterschap?
Vraag 2.2.
Heeft het Waterschap een procesplanning met daarin geborgd een tijdige betrokkenheid van,
en besluitvorming door, de gemeenteraad?
Vraag 2.3.
Hoe wenst het College van B&W de inbreng van het hoogste orgaan van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam bij de ter inzagelegging over te brengen aan het Waterschap?

Vraag 3.
Toelichting:
Eind 2021 neemt het Waterschap een keuze voor het voorkeurstracé van het boezemkanaal
en de exacte voorkeurslocatie van het gemaal in Hardinxveld.
Vraag 3.1.
Op welke wijze vindt deze besluitvorming plaats, dus hoe worden gemeente, bewoners en
belanghebbenden (vooral) tijdig betrokken?
Vraag 3.2.
Welke wettelijke taken en rollen hebben gemeenteraad en College van B&W met betrekking
tot de (ruimtelijke) plannen van het Waterschap en in relatie tot het besluit voor een
voorkeurstracé en het faciliteren daarvan?
Vraag 4.
Toelichting:
Tijdens eerdere informatiebijeenkomsten is door de gemeente en/of het Waterschap
geopperd dat er mogelijkheden zijn voor ‘meekoppelkansen’. Te denken valt aan de aanleg
van een jachthaven, recreatiezones, woningbouw, etc. Gezien het recente besluit van het
Algemeen Bestuur van het Waterschap en de bekend zijnde voorkeurstracés is hier
misschien meer informatie over bekend.
Vraag 4.1.
Kan het College van B&W concrete voorbeelden van meekoppelkansen beschrijven?
Tot zover onze schriftelijke vragen over de plannen van het Waterschap.
Graag ontvangen wij binnen de daarvoor gestelde termijn een reactie van het College van
B&W.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B)
Benhard van Houwelingen
raadslid

