BESTUURSAGENDA
2022-2023

ADDENDUM
WINTEREDITIE

NAAR BUITEN, NAAR BUITEN
ADDENDUM
WINTEREDITIE
In 2022 gaan we naar buiten. De eerste helft van deze bestuursperiode was nog volgepakt met BOB-trajecten.
Nu de meeste beleidsdiscussies op de rit staan is het tijd om het veld in te gaan. Met werkbezoeken diepen
we thema’s uit, ontmoeten we onze achterban, doen we inspiratie op en vieren we successen.

We bereiden ons voor op de verkiezingen. We
werken voortdurend aan waterbewustzijn via
diverse communicatie-uitingen, we starten een
opkomst bevorderende campagne, we ronden
de afspraken in het coalitieakkoord af, we laten
zien wat we hebben bereikt op onze 10
speerpunten, en we zorgen voor een goede
overdracht.
Water wijst de weg is daarbij de rode draad.
Water en grond spelen een onmisbare rol voor
een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting
van ons land. Als waterschap leveren we ons
deel, maar we hebben ook onze bestuurlijke
partners en inwoners en bedrijven hard nodig.
In 2022 zetten we hier vol op in met tal van
activiteiten.

3 x Nieuw dit jaar
1. Rijnland Prinsjesdag - De algemene beschouwingen en het
vaststellen van onze meerjarenplanning (MJP) en begroting is een
bijzonder moment. In 2022 geven we dit vorm als Rijnlandse
Prinsjesdag, de start van een nieuwe traditie.
2. VV-werkbezoek in september - Een tweede VV-brede excursie,
naast de traditionele afsluitende excursie van juni. Elders in de
agenda vindt u ook werkbezoeken, die hebben een facultatief
karakter.
3. Strategische trendsessie – Een jaarlijks terugkerend moment om
te spreken over de belangrijkste RO en maatschappelijke
ontwikkelingen (kader voor nieuwe MJP) in februari. In 2023
extra interessant in verband met de verkiezingen.

Rogier van der Sande
Dijkgraaf

De planning is een indicatie, wijzigingen zijn mogelijk.
Veel succes en plezier,
Mariël Middendorp

Rogier van der Sande & Mariel Middendorp

Secretaris-Algemeen directeur
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2022
30 maart 2022

VV
TKN Plan van aanpak
waterschapsverkiezingen
Managementletter van Rijnland
Kadernota’s gemeenschappelijke
regelingen ter kennisneming
Denktank Waarderend onderzoek
waterketen rapporteert tussentijds
Nalevings-uitvoeringsprogramma (NUP)

Water wijst de weg

WBP6 – Water wijst de weg
Rekenkamercommissie energietransitie
Nota Waterveiligheid 2021
Stand van zaken uitvoering Kaderrichtlijn Water
2e planperiode
Strategienota Slib HVC
Afbakening scope project Haarlem Waarderpolder (HWP)

13 april 2022

Beeld-VV

Water meer sturend in RO

Aanpak implementatietraject ‘water meer
sturend in RO’
Presentatie Assetmanagement in het
kader van Waarderend onderzoek
waterketen.

18 mei 2022

VV
Oorzaken van de dijkafschuiving van de
MT-polder in Reeuwijk
Jaarrekeningen 2021 gemeenschappelijke regelingen ter kennisneming:
AQUON begroting 2023 en zienswijze
BSGR begroting 2023 en zienswijze
GR Slibverwerking 2009 begroting 2023 en zienswijze
Het Waterschapshuis Begroting 2023 en zienswijze
O.v.b. Actualisatie Delegatiebesluit
Actualisatie Algemene Subsidieverordening
Effect- en middelenmonitor 2021
Uitvoeringsprogramma energieneutraliteit 2.0
Programmajaarverslag 2021
Voorjaarsburap 2022
- Krediet leiding Voorschoten
- Persleidingen Hoofddorp
- Krediet persleiding Zanderijpolder
Participatieverordening
Afgeronde inventarisatie en voorstel hoe verder Energielabel
kantoorgebouwen
Atex-maatregelen

25 mei 2022
In de middag veldbezoek KRW i.c.m.
biodiversiteit
1 juni 2022

Beeld-VV
Werkbezoek awzi
Haarlem-Waarderpolder
Debat brede welvaart en maatschappelijke kosten en baten o.l.v. Boomsma en
Démoed

29 juni 2022

VV - Let op start om 09.00 uur.
Eind rapportage Waarderend onderzoek waterketen
BOB Schade aan keringen
Uitvoeringskrediet fysieke toegang en facilitair
Voorjaarsnota 2022

Water meer sturend in RO

Beeldvormende bespreking,
aansluitend op reguliere VV.
Aanpassing Rijnlandse kaders en
beleidsuitgangspunten voor klimaatbestendig bouwen en ruimtelijke
inrichting (‘laaghangend fruit’)

Water meer sturend in RO

Beeldvormende bespreking, aansluitend op reguliere VV. Verkenning
instrumentarium om invloed van water
in RO te vergroten (Omgevingsvisie en
Strategische Samenwerkingsagenda’s
met gemeenten).
Aansluitend VV-excursie awzi Zwanenburg en sluisjes Halfweg + diner.

28 september 2022

VV
Zomerburap 2022
Waterschapsverordening

Water meer sturend in RO

Aansluitend VV-excursie praktijksituatie
klimaatadaptatie + diner.

10 t/m 16 oktober 2022
Viering DIES
DIES Rijnland (767)

Onze verjaardag is een uitgelezen
moment om uit te pakken richting ons
netwerk en met hen dit mooie moment te
vieren. In deze DIES-week zullen we op
verschillende manieren en momenten
voor verschillende doelgroepen Rijnland
en haar werkzaamheden en uitdagingen
over het voetlicht brengen. We gaan in
gesprek met inwoners, medewerkers en
bestuurlijke partners. Het is ook een
moment om vooruit te kijken naar de
waterschapsverkiezingen in 2023.

12 oktober 2022

Beeld-VV

Water meer sturend in RO

Bespreking ‘Blauwe lens op de regio’ met
regionale klimaatvisies. In samenhang
met stakeholdersstrategie.

Water meer sturend in RO

Eerste verkenning naar eventuele
stimuleringsmogelijkheden van Rijnland
voor klimaatadaptieve initiatieven van
derden (in samenhang met MJP/Begroting 2023).

23 november 2022

VV
Rijnlandse Prinsjesdag + diner
TKN Nieuwe toetsingsronde van DIRK
MJP 2023-2026
Programmabegroting 2023
Kredietvoorstellen bij de Programmabegroting 2023
- Krediet roostergoed Zwaanshoek
Clusterkrediet watergebiedsplannen 2023

Water meer sturend in RO

Vaststelling Rijnlandse kaders en beleidsuitgangspunten voor
klimaatbestendig bouwen en ruimtelijke inrichting (laaghangend fruit).
Projecten Omgevingswet
O.v.b. Gebiedsplan stikstof PZH
O.v.b. (Voorbereidings)krediet Nieuwe Sanitatie Valkenhorst
O.v.b. Governance Valkenhorst multi-utilitybedrijf
O.v.b. Balgstuwen
O.v.b. Rekenkamercommissie klimaatmitigatie en -adaptatie

7 december 2022

Beeld-VV

O.v.b. Debat stellingen
stemwijzer
2023
1 februari 2023

VV
Uitwerking business cases circulair

Water meer sturend in RO

Meer complexe Rijnlandse kaders en uitgangspunten
klimaatbestendige bouw en inrichting. Is een vervolg op eerdere
VV-besluitvorming over ‘laaghangend fruit’ in najaar 2022

Water meer sturend in RO

15 februari 2023

Jaarlijkse strategische sessie actualisering belangrijkste (RO) ontwikkelingen
en trends
Beeld-VV
O.v.b. Openbaar debat
waterschapsverkiezingen

15 maart 2023
Waterschapsverkiezingen
22 maart 2023

VV
afscheid

23 maart 2023

VV
installatie

10 mei 2023

VV

5 juli 2023

VV
RES 2.0

Nog in te plannen:
Debat bestuurlijke integriteit
Informatiemoment Digitale transformatie
Informatiemoment Energie / Circulaire economie
Werkbezoek aan HVC (Alkmaar of Dordrecht)
Water meer sturend in RO - Formele aanpassing beleidskaders en instrumentarium (o.a. Keur) – najaar 2023
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