
VERZONDEN 2 3 DEC. 2021

Geacht college,

de dijkgraaf,

dr.J.C Verdaasir. ZC. Vonk

Dit betekent concreet dat, totdat er een wettelijke grondslag is of een integraal collectief voorstel 
komt van de 7 gemeenten, Waterschap Rivierenland het besluit van 22 mei 2020 over het 
voornemen tot overdracht van de wegentaak aan de 7 gemeenten, intrekt
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

De wegenoverdracht is vervolgens voorgelegd aan de Algemene Bestuursvergadering van 
Waterschap Rivierenland op 26 november 2021 Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft 
herbevestigd dat zij de wegentaak alleen in één keer aan alle gemeenten wil overdragen als er een 
collectief voorstel komt tot integrale overdracht.

Wij verzoeken u vriéndelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de secretaris-directeur,

Eind januari 2021 is door de betrokken zeven gemeenten kenbaar gemaakt dat er op dat moment 
geen overeenstemming was voor wat betreft de wegenoverdracht. Namens de zeven gemeenten is 
uitstel gevraagd tot 1 oktober 2021 om de financiële consequenties van een eventuele gezamenlijke 
overdracht nog eens door te (laten) rekenen Per brief is Waterschap Rivierenland op 30 september 
2021 geïnformeerd door de gemeente Molenla nden mede namens de gemeente Vijfheerenlanden 
dat zij geen voorstel aan de gemeenteraad doen tot het overnemen van de wegentaak. De 
gemeente Molenlanden heeft per afschrift van deze brief ook de wethouders verkeer van 
Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem geïnformeerd
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