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Briefnummer: U-12-217/hdv
Onderwerp: Opdracht Commissie Water vanuit het AB.
Geachte heer L. Holleman.
Het AB heeft op 14 augustus 2012 de concept opdracht, na enige bemerkingen van uw zijde, vastgesteld.

Instelling Commissie Water door Wijkberaad Nieuw Waldeck
conform art. 11 van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 1 november 1987
Inleiding.
In 2011 is naar aanleiding van alarmerende berichtgeving over de kwaliteit van het oppervlaktewater in
Nieuw Waldeck een Commissie Water ingesteld. Leden van deze commissie waren en zijn Hettie Bronk en
Loe Holleman. De algemene opdracht was uit te zoeken wat er mis was met de kwaliteit van het water, wie
daarvoor verantwoordelijk was en wat er gedaan moest worden om de waterkwaliteit weer op orde te
krijgen en te houden. Ondanks dat de statuten een schriftelijke opdracht voorschrijven is de opdracht door
het toenmalige bestuur mondeling verstrekt. Het huidige bestuur werkt op een meer formele wijze en als
gevolg daarvan is besloten alsnog een opdracht te formuleren.
Aanleiding tot het instellen van de Commissie Water
Signalen van bewoners en BIT-leden over riooloverstort, dode vissen, dode en zieke watervogels,
stankoverlast, vervuilde, dichtgeslibde- en begroeide sloten en stilstaand/dood water.
Opdracht aan de commissie
1. Het in kaart brengen van de signalen en de daarmee samenhangende problemen.
2. Het in kaart brengen van: - betrokken partijen (afdelingen, functionarissen); - verantwoordelijkheden van
de betrokken partijen (afdelingen, functionarissen).
3. Overleg met betrokken partijen voor erkenning van de signalen en problemen.
4. Overleg met partijen over de wijze van oplossen van de ontstane problemen en het tijdschema dat
hiervoor kan worden vastgesteld.
5. Het informeren van bewoners door actuele informatie aan te leveren voor plaatsing op website Nieuw
Waldeck (tabblad Commissie Water) en op verzoek voor opname in nieuwsbrieven e.d.
6. Het in overleg met het Dagelijks Bestuur opstellen van berichten voor de media.
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7. Gestreefd moet worden naar een zo goed mogelijke eindoplossing. Omdat een definitieve oplossing
waarschijnlijk een utopie zal blijken moet worden toegewerkt naar een permanent orgaan waarin de
kwaliteit van het oppervlaktewater continue kan worden gevolgd. Op termijn wordt gedacht aan omvorming
van de Commissie Water naar een werkgroep Water. Een zodanige werkgroep kan de afspraken van het
overleg van de Commissie Water met betrokken instanties in samenhang met de kwaliteit van het
oppervlaktewater bewaken en actie ondernemen als daar aanleiding toe is.
8. De commissie is gemachtigd ter vervulling van zijn opdracht binnen zijn taakgebied uitgaande mondelinge
en schriftelijke contacten te leggen en te onderhouden. Deze contacten mogen geen algemene beleidsen/of juridische zaken betreffen.
Leden Commissie Water
De Commissie Water bestaat momenteel uit drie leden. In eerste instantie waren en zijn dat mevrouw Hettie
Bronk en de heer Loe Holleman. Later is daar de heer Jan van Kranenburg bijgekomen. Het staat de
Commissie Water vrij als dat nodig is meer leden toe te voegen.
Rapporteren aan Algemeen Bestuur
Verslag van de voortgang, de opgedane ervaringen en de gemaakte afspraken aan het AB vindt plaats in de
reguliere AB-vergaderingen. Indien gewenst kan dit schriftelijk, een week voorafgaande aan de
desbetreffende AB-vergadering, of mondeling op deze vergadering, zo mogelijk onder overlegging van
beschikbare documentatie.
Tijdsduur Omdat het zeer lastig is een vaste tijdsduur vast te stellen is gekozen te werken met ijkmomenten.
Het eerste ijkmoment is de eerste AB-vergadering in 2013. Op dat tijdstip zal worden gekeken of de
Commissie zijn doelen heeft gehaald of dat een nieuw ijkmoment moet worden vastgesteld. Eventueel kan
worden besloten de opdracht bij te stellen.
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 augustus 2012.

Namens het Algemeen Bestuur

Henk de Valk
voorzitter
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