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Geachte heer Dercksen,

Toelichtinq:
Al eerder was er ophef bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Een oud personeelschef kreeg een
salarisgarantie van in totaal een miljoen euro. Nu steken verhalen de kop op dat er ten bedrage van
€ 6,4 miljoen fraude zou zryn gepleegd. De berichten dateren reeds van 15 februari jl.

Daarom hebben wij als PW fractie de volgende vragen aan de Gedeputeerde Staten

1. Heeft u als toezichthouder actie ondernomen om duidelijkheid te krijgen over deze serieuze
beschuldigingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg geweest over deze kwestie.
Het betreft het intern verantwoorden van een bijdrage op grond van het in 2006 gesloten Waterakkoord
Weerdsluis van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht aan het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (HDSR)van in totaal€ 6,4 mln voor de verbetering van de RWZI Utrecht ten
behoeve van de waterkwaliteit van de Vecht. Deze bijdrage is door HDSR toegerekend aan het
kwantiteitsbeheer (vanaf 2009 watersysteembeheer genoemd), en niet aan het zuiveringsbeheer m.b.t.
de bestemmingsreserve RZffl Utrecht. Wanneer de bijdrage wel ten gunste was gebracht van het
zuiveringsbeheer dan hadden de tarieven voor de zuiveringsheffing lager kunnen worden vastgesteld.
Deze kwestie tussen het DB van het HDSR en met name de fractie van de ChristenUnie uit het AB
speeltal vanaf2007.
Er is dus geen sprake van fraude maar een verschil van inzicht over de verantwoording van de
ontvangen bijdrage.
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De CU-fractie van het Hoogheemraadschap heeft de provincie benaderd. Bent u bereid provinciale
staten gedetailleerd te berichten over uw bevinden en wanneer kunnen wij deze reactie verwachten?

Antwoord:
Wij hebben op 9 maart 2015 de brief van de fracties Waterschap@lnwonersbelangen en ChristenUnie
ontvangen. Wij zullen deze behandelen en onze schriftelijke reactie ter kennisneming toezenden aan
Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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