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Advies commissie

De commissie adviseert om het stuk ter besluitvorming
te agenderen in de AB-vergadering van 22 februari a.s.
Tijdens de bespreking kwamen veel vragen aan de
orde. De commissie verzoekt om nadere concretisering
en verduidelijking op de verschillende onderwerpen
aan te brengen en om de kaders en uitgangspunten
helder in beeld te brengen. Tevens is besproken dat de
auditcommissie ook een advies gaat uitbrengen over
de financiële aspecten van het voorstel.

Reactie college

Op het voorstel en het startdocument is een
concretiseringsslag gemaakt. De aanvullingen en
wijzigingen zijn grijs gemarkeerd. In het
Startdocument zijn ook de kaders, uitgangspunten en
‘spelregels’ rondom sturing en verantwoording
opgenomen, om scherper aan te geven welke kaders
het algemeen bestuur vaststelt bij de start van dit
project. Het advies van de auditcommissie is als
ingekomen stuk geagendeerd onder agendapunt 8.b.

Geagendeerd
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College van dijkgraaf en

10 januari 2017

hoogheemraden
Commissie BMZ

31 januari 2017

College van dijkgraaf en

14 februari 2017

hoogheemraden
Toelichting
De Stichtse Rijnlanden staat aan de vooravond van een versterking van de Neder Rijn- en
Lekdijk om de veiligheid van een groot deel van de Randstad voor de toekomst te borgen.

Het waterschap moet in de komende jaren richting geven aan de berekende
veiligheidsopgave, te weten verbetering van 53,7 kilometer dijk tussen Amerongen en
Schoonhoven.

Voorgesteld besluit
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
1) In te stemmen met de start van het versterkingsproject Sterke Lekdijk, met als doel om de
primaire keringen tussen Amerongen en Schoonhoven te laten voldoen aan de nieuwe
wettelijke normen van de Waterwet, welke per 1 januari 2017 van kracht zijn en hiertoe het
STARTDOCUMENT vast te stellen met richtinggevende ambities, uitgangspunten en
randvoorwaarden;
2) Het benodigde krediet voor de uitvoering van de verkenning en planuitwerking voor de
deelprojecten, ter grootte van 49 miljoen euro, beschikbaar te stellen aan het dagelijks
bestuur volgens een GOP-werkwijze, onder de voorwaarde van jaarlijkse bijstelling van dit
krediet in het meerjarenperspectief bij de Voorjaarsnota (zie toelichting);
3) De indicatieve financiële programmering (kasreeks) van deelprojecten, zoals beschreven in
bijlage 2, vast te stellen en deze jaarlijks bij te stellen bij de behandeling van de
Voorjaarsnota.

