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Geacht bestuur,
Op 10 april jl. ontvingen wij de ontwerpbegroting 2020 van het waterlaboratorium Aqualysis
inclusief meerjarenraming over de jaren 2021-2023. In overeenstemming met artikel 23, lid 3
van de gemeenschappelijke regeling stelt u ons algemeen bestuur in de gelegenheid om u
voor 7 juni a.s. over een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 te
informeren.
De ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 hebben gedurende 14 dagen bij
ons waterschap ter inzage gelegen en zijn verkrijgbaar gesteld.
Omdat de algemene besturen van de deelnemende waterschappen acht weken
(tot 7 juni a.s.) de tijd hebben om een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting
2020 in te dienen en ons algemeen bestuur eerst op 2 juli a.s. bij elkaar komt heeft ons
college van dijkgraaf en heemraden in de vergadering van 21 mei jl. besloten:
Het dagelijks bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over
de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023, onder voorbehoud van
goedkeuring door het algemeen bestuur van ons waterschap.
Wel merkt het college hierbij het volgende op:
-

Wij onderschrijven het belang van innovatie. We verwachten hierbij wel dat de
investeringen het gewenste resultaat opleveren.
In komende jaren laat Waterschap Rijn en IJssel zijn tarieven gematigd groeien met
3% jaarlijks gerekend vanaf 2019. We vragen Aqualysis om in de ontwikkeling van
zijn kosten hiermee rekening te houden.
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