
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, 
d.d. woensdag 27 maart 2019, aanvang 16.15 uur, in Het Huis van de Stad te Culemborg. 

Deelnemers: M.H.M. Gremmen (waarnemend dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), 
P. Aanen, A. Bassa, J. Bikker, P.J.J.M. van den Bosch, S.H.B. Daamen, W. van Dijk, 
H.P. Drost, G.M.D. van Eeuwijk, H.W. Fokker, R.C.J. Geertzen, M.C. de Graaf-
Groeneveld, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, M.E.A. van Hulsentop-van der Linden, 
M.P. Laeven, H.H.R. van Loenen Martinet, H.M.G. Mulder, A.H. van der Netten van 
Stigt, G.J.A. Nieuwenhuis, J.J. Obbema, J. Opschoor, H. van 't Pad, B. de Peuter, 
H. Roorda, T. Stam, J. Visser-Kieboom, F.C. Vorselman, L.P.G. de Wildt en A. 
W. Zwarteveen. 

Afwezig: --

Opgesteld door: C.D. van Bennekom
(Omdat er geen geluidsopnamen gemaakt zijn van deze bijeenkomst is de 
besluitenlijst uitgebreider dan normaliter) 

1. Opening
De vergadering wordt geopend om 16.15 uur. De vergadering is voltallig. Alle AB-
leden worden hartelijk welkom geheten. Daarnaast is er een bijzonder woord van 
welkom tot de burgerleden, de leden van de Rekenkamercommissie en familie en 
bekenden van hen die vandaag afscheid nemen.  
Bij de opening kijkt de waarnemend dijkgraaf kort terug op de afgelopen bestuurs-
periode. Er is heel veel werk verzet en er zijn goede resultaten behaald. Hij noemt 
hierbij, zonder volledig te willen zijn, onderwerpen als het HWBP, het megaproject 
A5H, de Energiefabriek, de klimaatadaptatie, de inzet bij wateroverlast en in perio-
den van langdurige droogte en de renovatie van het J.U. Smitgemaal. Niet alles is 
gelukt, zo heeft de herziening van het belastingstelsel geen doorgang gevonden. 
Ten slotte deelt de waarnemend dijkgraaf mede dat mevrouw Van Rhee, die met 
voorkeurstemmen was gekozen tot lid van het AB, heeft aangegeven af te zien van 
benoeming. Dit heeft tot gevolg dat nummer 3 van de PvdA-lijst toe zal treden tot 
het AB.  

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt niet gewijzigd. 

3. Trekking stemnummer 
Een eventuele stemming en de rondvraag vangen aan bij nummer 1 van de 
presentielijst, de heer Aanen. 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

5. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
22 februari 2019 

De besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 februari 
2019 wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  
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6. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  

7. Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe bestuurders 
Op verzoek van de waarnemend dijkgraaf doet mevrouw Van Hulsentop – van der 
Linden verslag van de bevindingen van de commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven. Er is het nodige voorwerk gedaan door de ambtelijke organisatie. 
De commissie is vanmiddag bijeen geweest. De commissie bestaat uit de AB-leden 
Van Eeuwijk, Vorselman en zijzelf alsmede uit de waarnemend dijkgraaf en de heer 
Van Gils als secretaris. Zijzelf is gekozen als voorzitter en voert het woord namens 
de commissie.  
De commissie heeft allereerst onderzoek verricht naar het ingezetenschap.  
Met uitzondering van de heer Van Loenen Martinet zijn alle kandidaat-bestuurs-
leden ingezetenen van Waterschap Rivierenland. Omdat het vereiste van inge-
zetenschap niet geldt voor de vertegenwoordiger van de categorie belanghebben-
den, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel c, de natuurterreinbeheerders, 
staat het feit dat de heer Van Loenen Martinet geen ingezetene is zijn toelating niet 
in de weg.  
Vervolgens is gecontroleerd of de kandidaten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
Geen enkele kandidaat-bestuurder is uitgesloten van het kiesrecht. 
De Waterschapswet bepaalt aangaande de nevenfuncties aan dat een lid van het 
algemeen bestuur niet tevens mag zijn: 
a. minister; 
b. staatssecretaris; 
c. lid van de Raad van State; 
d. lid van de Algemene Rekenkamer; 
e. Nationale ombudsman; 
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet 

Nationale ombudsman; 
g. commissaris van de Koning; 
h. lid van provinciale staten; 
i. gedeputeerde; 
j. secretaris van de provincie; 
k. griffier van de provincie; 
l. burgemeester; 
m. wethouder; 
n. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente; 
o. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 51b, eerste 

lid; 
p. ambtenaar, door of vanwege het waterschapsbestuur aangesteld of daaraan 

ondergeschikt; 
q. ambtenaar, door of vanwege de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort 

het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op het 
waterschap. 

De commissie heeft de nevenfuncties onderzocht en geconstateerd dat er geen 
strijdigheid is die zou kunnen leiden tot het niet-toelaten van leden. 
Wel heeft de commissie geconstateerd dat er bij sommige nevenfuncties de 
mogelijkheid bestaat van een relatie met de besluitvorming voor het waterschap. 
Betrokkenen worden in die gevallen geacht niet deel te nemen aan de beraad-
slaging en besluitvorming.  
Er bestaat overigens reeds een gedragscode. 
In negen gevallen acht de commissie het raadzaam om specifieke afspraken met de 
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betreffende bestuurders te maken.

Het gaat om de volgende personen: 
 G.P. van den Anker 
 S.H.B. Daamen 
 E. Groenenberg 
 F. J.M. Harbers 
 M.P. Laeven 
 H.H.R. van Loenen Martinet 
 C. Romijn 
 T. Stam  
 M.J. van IJsseldijk 

Bij deze personen bestaat een specifieke mogelijkheid van belangenverstrengeling. 
Voor de heren Daamen, Harbers en Laeven betekent het een continuering van de 
bestaande afspraken. Met de andere kandidaat AB-leden zullen op gelijke wijze 
afspraken gemaakt worden. 

De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven adviseert met inachtneming van 
het voorgaande de kandidaat-bestuursleden tot het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland toe te laten. 

Het Algemeen Bestuur besluit unaniem conform het advies van de commissie. De 
commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven wordt, onder dankzegging, 
ontbonden. 

8. Afscheid vertrekkende leden Algemeen Bestuur 
(Na een algemeen woord van dank aan de burgerleden is bij dit agendapunt de 
tekst van de waarnemend dijkgraaf opgenomen en daarna telkens de reactie van 
het vertrekkend AB-lid.) 

Voor ik me tot de vertrekkende AB-leden richt eerst kort aandacht voor de burger-
leden. Enkele burgerleden zijn in de loop van de tijd doorgeschoven van burgerlid 
naar lid van het Algemeen Bestuur, te weten Marc Laeven en Jan Obbema, zeg 
maar "zij zijn bevorderd". Anderen stonden op de lijst bij de verkiezingen van vorige 
week en werden verkozen, te weten Bas de Groot en Theo Weijers.  
Alle burgerleden zijn actief geweest in de commissies voor hun fractie en waren 
een goede ambassadeur voor het waterschap. 
Ik bedank Henk Diependaal, Koos van der Eijk, Bas de Groot, Hawar Mouhiddine, 
Kees van Rooijen, Mieke Smits en Theo Weijers hartelijk voor hun inzet als burger-
lid. Graag overhandig ik hen een bos bloemen, een doosje bonbons en het boekje 
"Wij tegen het water".  

Dan nu de AB leden. 
Omdat ik geen enkele voorkeur heb voor een bepaalde fractie of bepaalde per-
sonen volg ik bij dit afscheid gewoon het alfabet. Ik waag me niet aan het noemen 
van jaartallen. De ervaring leert mij namelijk dat er altijd een jaartal in de opsom-
ming ontbreekt. U kunt straks bij het diner reageren maar ook direct.  
(Aanvankelijk gaf alleen de heer Aanen aan bij het diner te willen speechen, omdat 
alle andere vertrekkende AB-leden direct het woord voerden heeft hij daar ver-
volgens ook voor gekozen. In deze besluitenlijst volgt zijn reactie wel direct terwijl 
die dus aanvankelijk was aangekondigd bij het diner en hij deze dus in werkelijkheid 
als laatste spreker heeft gegeven). 
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Alle vertrekkende AB leden ontvangen nadat zij zijn toegesproken uit handen van 
de waarnemend dijkgraaf een fraaie kristallen roemer met in de voet van het glas 
"een golf" in de kleur van het waterschap, een bos bloemen en aan het einde van 
de dag het boekwerkje "Wij tegen het water". 

Peter Aanen: 
Als hij aan het woord komt valt er altijd een zekere stilte. Naar hem wordt goed 
geluisterd. Man met een jarenlange ervaring, ook politieke, of misschien wel juist 
politieke. Was gemeentebestuurder en lid van het dagelijks bestuur van het 
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en korte tijd lid van het CDH. Oud 
Rijkswaterstaat ingenieur, dat was te merken: scherp in de analyse op grond van 
feiten, dat hoort bij een ingenieur. Wat minder past bij een ingenieur is het onder-
werp financiën en toch was hij een goed rekenaar. Dat was ook voor jou de reden 
enthousiast te zijn over de Rekenkamercommissie en daar ook lid van te zijn. Je was 
de eminenter grise van het bestuur. Peter bedankt en het ga je, samen met Ineke, 
bijzonder goed.  

Reactie:
Dank voor de mooie woorden. Vanaf 1990 ben ik actief geweest in de waterschaps-
wereld. Ik heb dat met veel enthousiasme gedaan. Bij het waterschap heb ik altijd 
een open sfeer ervaren en dat werkt heel plezierig. De samenwerking met het AB 
en met het CDH, dat overigens ook zelf deel uitmaakt van het AB, was goed. Er is 
veel dank verschuldigd aan het voortreffelijke ambtelijke apparaat. Kees Vonk is 
daarvan de exponent. Geweldig dat dit waterschap is verkozen tot best bestuurde 
decentrale overheid. Dat is alleen mogelijk indien de ondersteuning van de bestuur-
der in goede handen is. Heel veel dank ben ik verschuldigd aan het thuisfront. Ineke 
bedankt. Een bijeenkomst als deze heeft het gevaar in zich dat de mens centraal 
komt te staan en dat zou niet goed zijn. De meeste dank komt toe aan God van wie 
ik de kracht voor deze lange periode heb ontvangen. Het ga u allen goed.  

Arie Bassa: 
Onze man uit Utrecht. Hier verlaat ons een man met een Jarenlange ervaring in 
zeer verschillende besturen en veelzijdig. Van paardenmenner tot historische clubs 
zoals Boerderij en Erf.  Voorzitter van het CDA, Sterk in beschouwingen, sterk 
relativerend vermogen door dingen soms in een ander perspectief te plaatsen. Je 
bent vlijmscherp op het relevante detail. Een bestuurder waar je niet snel ruzie 
mee krijgt en die zodoende voor het waterschap veel heeft binnengehaald. Bij deze 
heemraad was de cultuurhistorie in goede handen. Arie, als tweede loco-dijkgraaf 
heb je de laatste tijd alle zeilen bij moeten zetten om het tot een goede eind te 
brengen. Dit is uiteraard een grap. Persoonlijk dank ik je zeer hartelijk voor de 
buitengewone samenwerking in de afgelopen 10 jaar in het CDH. Je bent nu 
demissionair en we nemen later vanuit het CDH nog wel apart afscheid van je.  

Reactie:  
Dank. In het CDH nemen we nog apart afscheid. Vanaf 2003 ben ik actief bij het 
waterschap en vanaf 2009 in het CDH. De gelegenheid heb ik ontvangen van mijn 
Schepper. Dankbaarheid overheerst dan ook. Dit waterschap heeft fenomenale 
medewerkers en een goed college. We konden heel goed met elkaar overweg. 
Hoewel ik demissionair ben word ik vanavond om 20.30 uur toch weer, namens het 
waterschap, verwacht in De Til in Giessenburg. Er was de afgelopen jaren over en 
weer vertrouwen. Dat is heel belangrijk. We doen wel iets aan politiek maar ook 
weer niet te veel, bij dit mooiste waterschap van Nederland.  
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Peter van den Bosch: 
Met een brede glimlach probeert hij voor zijn fractie het maximale resultaat te 
behalen. Heeft buiten de vergaderingen een eigen humor waarbij niet altijd 
duidelijk is of er soms ook toevallig van een serieuze ondertoon sprake is. Vanuit 
het CDH bezien was zijn stemgedrag niet altijd voorspelbaar. Hij kende het klappen 
van de zweep, was secretaris-rentmeester bij het hoogheemraadschap van de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Tot voor kort actief bij een landelijk goed 
bekend adviesbureau over overheidsbelastingen: Van den Bosch en Partners. 
Daardoor ook een AB-lid met het vermogen onderwerpen als kostentoedeling en 
belastingherziening stevig neer te zetten. Zeer deskundig en zeer ervaren. Dank ook 
voor de afgelopen tijd als voorzitter van de commissie Watersysteem. Het was niet 
altijd gemakkelijk om daar sturing aan te geven maar je deed het fantastisch.  

Reactie: 
Dit is een bijzonder moment voor mij. Vanaf de 80er jaren van de vorige eeuw ben 
ik actief bij waterschappen. Het waterschap is een noodzakelijk en waardevol 
onderdeel van de overheid. Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier gedaan. 
Diverse jaren heb ik zitting in dit AB. Ook was ik actief bij het Zuiveringsschap 
Hollandse Eilanden en Waarden. Ik neem afscheid van een wereld waar ik veel 
geleerd heb, veel gezien heb, goede herinneringen aan heb en waar ik, tenslotte, 
graag deel van uitmaakte. Ik ben trots op dit waterschap en wens u allen veel 
succes in de toekomst. 

Wim van Dijk: 
Niet vanaf het prille begin maar wel al weer vele jaren lid van het AB. Een stem-
mentrekker. Zeer lange ervaring in diverse bestuurlijke functies: gemeentebestuur, 
diverse visverenigingen, kerkbestuur, etc. Een echte visser bij Water Natuurlijk. 
Hield zich naast KRW en EVZ ook graag bezig met de warme snack. Als het AB een 
koor zou zijn, wellicht onder leiding van dirigent Jan Opschoor, dan zong Wim 
uiteraard de baspartij. No-nonsense bestuurder: wat zijn de voors en tegens en dan 
nemen we een besluit: zo gaan we dat doen! Gezellige kerel maar krijg hem niet 
tegen.  

Reactie: 
Hier wordt niet vergaderd met het mes op tafel en dat spreekt mij aan. Ik kan 
gemiddeld redelijk goed overweg met dit CDH. Heemraad Gremmen viste niet altijd 
helemaal volgens de regels, volgens mij. Ik zat maar liefs 10 jaar, als rechtse bal, bij 
Water Natuurlijk. Ik verzoek u aandacht te blijven houden voor de kroket en de 
soep. In het bijzonder wil ik Hennie Roorda bedanken voor de jarenlange geweldige 
samenwerking.  

Harrie Drost: 
Zonder anderen te kort te doen was het bij Harrie altijd duidelijk dat hij alle stukken 
tot in details had gelezen. Soms dacht ik hij leest de bijlage van de bijlage. Stelde in 
de commissie regelmatig vragen waar de heemraad of de commissiesecretaris niet 
direct op konden antwoorden. Een betrokken, meedenkend en coöperatief water-
schapsbestuurder en altijd vriendelijk en correct. Ik moet u zeggen dat ik het 
vertrek van dit AB lid, vandaag, niet had verwacht. Bedankt voor je inbreng. 

Reactie: 
Als ik zie wie hier vandaag vertrekken dan voel ik me een "broekie". Ik heb het erg 
naar mijn zin gehad en heel veel geleerd. Ik kies inderdaad vaak voor de vriendelijke 
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en coöperatieve opstelling. Aan de tweedaagse excursies bewaar ik warme herinne-
ringen. De sfeer heb ik ervaren als kameraadschappelijk. Eerlijk gezegd had ik een 
beetje rekening gehouden met het feit dat ik weleens niet verkozen zou kunnen 
worden.  

Gijs van Eeuwijk: 
Gijs kent het klappen van de zweep als nestor van dit AB. Vele jaren was hij 
wethouder in het onvolprezen Maasdriel. In de vorige periode had de fractie na de 
toenmalige fractie Huiseigenaren denk ik de meeste tegenstemmen op de voor-
stellen. De komst van collega Van Zanten had enig dempend effect. Je hebt een 
feilloos gevoel voor het moment waarop je je punt moet maken. Met jou Gijs ver-
liezen we niet alleen een ervaren bestuurder maar ook een warm pleitbezorger van 
het stedelijk waterbeheer, of niet soms? Als je je wederom beschikbaar had gesteld 
en opnieuw gekozen zou zijn dan was je zeker opnieuw gevraagd als voorzitter van 
de commissie Middelen op te treden. Dat ging je bijzonder goed af; chapeau. 

Reactie: 
Vandaag neem ik afscheid na een zeer lange periode, onder meer als wethouder. 
Mijn opstelling is inderdaad kritisch. Het motto is voor mij "doe je werk goed en 
tegen zo laag mogelijke kosten". Mijn vrouw is blij dat ik na zo'n lange periode 
eindelijk ook eens thuis ben. 

Roeland Geertzen:  
Voor jou is dit een thuiswedstrijd. Je kwam vanuit de gemeentepolitiek binnen en 
gaf direct na de verkiezingsuitslag je visitekaartje af door op je bekende wijze aan te 
geven welke werkwijze jij als leider van de grootste fractie wilde gaan hanteren om 
te komen tot een goede coalitie. Je was duidelijk nog niet geheel los van het 
dualisme toen je belandde in een monistisch systeem. Je hebt je altijd opgesteld als 
verbinder en je vroeg telkens aandacht voor de verschillende rollen van het CDH en 
het AB. Je was de man van het zero-based design, onder andere geprojecteerd op 
de begroting. We zijn nog steeds aan het verkennen wat de diepere betekenis 
daarvan is. Je zal zonder twijfel het waterschap enorm gaan missen maar de relatie 
met het water blijft vanuit je rol in de waterrecreatie. 

Reactie: 
Het gebouw waar we nu vergaderen en straks gaan dineren is onder mijn verant-
woordelijkheid in deze vorm tot stand gekomen. In het gebouw zijn ruimten en 
voorwerpen die aan de rijke waterschapsgeschiedenis doen herinneren. Ik wil u 
allen bijzonder hartelijk bedanken, met name Kees Vonk in diens functie van 
secretaris-directeur. Zijn motto "sober en doelmatig "spreekt mij aan. Door mijn 
werk bij het watersportverbond zal ik jullie zeker nog weleens tegenkomen.  

Marlies van Hulsentop van der Linden: 
Je hebt een zeer lange staat van dienst. Je was DB-lid en daarvoor AB-lid van het 
Zuiveringschap Rivierenland en sindsdien, met een korte onderbreking, lid van ons 
AB. Een intelligente vrouw die veel voor de maatschappij wil betekenen. Hartelijk 
en sociaal. Ziet het waterschap niet als "zij in Tiel" maar voelt zich daarmee in al 
haar vezels verbonden. Op Marlies doe je nooit tevergeefs een beroep. Ontzettend 
betrokken en optimistisch, zelfs toen het fysiek erg tegenzat toonde je een enorme, 
ijzersterke, wilskracht. We gaan je enorm missen. Heel erg bedankt voor je inbreng, 
vrolijkheid en optimisme. Het ga je bijzonder goed.  
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Reactie: 
Bedankt voor deze lieve woorden. Het was een grote eer dat ik dit werk mocht 
doen. Het waterschapsbestuur was een belangrijk deel van mijn werkzame leven. U 
allen heel hartelijk dank. In het bijzonder richt ik me tot de PvdA-fractie. Jullie in het 
bijzonder bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. Nogmaals dank aan u allen, 
het ga u goed! 

Henri Mulder: 
Je kwam als jonge man binnen en verbaasde zich soms over hoe de hazen daad-
werkelijk lopen. Vroeg zich dan, met de handen in de lucht, af waar hij was terecht 
gekomen. Je werkt bij het kadaster en die staan meestal te boek als rustige mensen 
die zeer gepassioneerd zijn. Dat laatste heb jij ook. Maar dat eerste? Je maakte je 
zo nu en dan zeer boos en erg druk. Bij je vertrek ben je nu nog steeds één van de 
jongsten.  

Reactie: 
Jaren geleden kwam ik in het waterschapbestuur, bij een ander waterschap en was 
toen al de jongste. Ik ben dat zo'n beetje altijd gebleven. De organisatie is in de 
loop der jaren veel professioneler geworden. Er is ook sprake van een enorme 
innovatie. Het waterschap is ontzettend relevant maar dat wordt niet overal gezien. 
Bestuurlijke relevantie is overigens weer iets geheel anders dan het relevant zijn 
van de opdrachten waarvoor het waterschap staat. Ik dank u allen heel hartelijk 
voor de goede tijd hier. Soms maakte ik me inderdaad wat druk maar dat kwam 
voort uit bevlogenheid. Allen succes gewenst. 

Gerard Nieuwenhuis: 
Je laatste periode, als lid van het college, ging je goed af. Met de portefeuille 
Middelen ging je ook over alles. Tevens was je actief voor de BSR, als voorzitter, en 
in het Waterschapshuis. Je hebt veel energie en tijd gestoken in de herziening van 
het belastingstelsel. Je wilde graag ook muskusrattenbeheer en educatie in je 
portefeuille en je hebt in dat verband het nodige in gang gezet. Je kenmerkende 
rode jasje werkte gelukkig niet als de bekende rode lap op een stier. Je bent nu een 
demissionair heemraad. Vanuit het CDH zullen we later nog afscheid nemen.  

Reactie: 
Ik ben begonnen bij het Waterschap van de Linge. De categorie ingezetenen zat in 
dat bestuur via de gemeenteraden. Het is ongeveer 25 jaar geleden maar het voelt 
als een eeuw geleden. Bij het Waterschap van de Linge deelde de voorzitter mede 
wat er was besloten dan wel wat er besloten zou moeten worden en daarna volgde 
de jenever. Waterschap Rivierenland heeft zich ontzettend goed ontwikkeld.  M'n 
rode jasje laat ik regelmatig, waaronder vandaag, bewust thuis. Het lidmaatschap 
van het DB is overigens weer van geheel andere aard dan van het AB. Ik heb in een 
zeer prettige omgeving gewerkt en ik ben onder de indruk van hetgeen bereikt is. 
Het ga u allen goed en hartelijk dank. 

Jan Obbema: 
Nog maar kortgeleden bevorderd van burgerlid naar AB-lid en gaat nu alweer 
vertrekken. "De kiezer heeft gesproken" zeggen we dan en "De kiezer heeft altijd 
gelijk". Ik kan me goed voorstellen dat jij dit anders ervaart. Ik zie je als een rustige 
persoon die goed nadenkt voordat hij zich in de discussie mengt. Man die vooral 
vanuit de inhoud werkt en een zeer hoge mate van betrokkenheid toont.  
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Reactie: 
Na één jaar in het AB moet ik nu stoppen. Water is de rode draad in mijn leven. In 
het verleden zat ik, zeg maar "aan de achterkant van het bestuur". Het laatste jaar 
dus ook aan de voorkant en dat was zeer boeiend en leerzaam. U allen hartelijk 
dank.  

Fré Vorselman: 
Vanaf het begin bij dit waterschap betrokken. Zat eerst namens "Bedrijfsgebouwd" 
en later namens "Bedrijven". Een afgevaardigde van de bedrijven maar zeker geen 
kruidenier. Luid en duidelijk aanwezig. Je hebt geen microfoon nodig. Als voorzitter 
van de commissie Waterketen had je die overigens ook niet nodig. Je bent duidelijk 
van PvdA signatuur, ook al heb je, volgens mij, geen rood jasje. Je vroeg vaak 
aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Je bent een sociaal mens. Je had de 
onmogelijke taak om de fractiediscipline te handhaven. Dat was in deze laatste 
bestuursperiode niet eenvoudig.  

Reactie: 
De fractie heeft mij niet weggestuurd dus dat fractievoorzitterschap is kennelijk 
goed verlopen. De gemiddelde leeftijd van de fractie wordt weer een stuk lager en 
er komt een vrouw in de fractie. Ik ben er erg voor om de geborgde zetels in ere te 
houden. Wij zitten er namens duizenden bedrijven. Met z'n drieën verzetten we 
overigens werk voor tien. Ik heb me bij het waterschap enorm vermaakt. Hier 
wordt toch iets minder echte politiek bedreven en de verhoudingen tussen AB, DB 
en organisatie zijn goed. Er wordt goed samengewerkt. Het aantal personeelsleden 
is inmiddels ver boven de 700 en dat baart me wel zorgen. Ik wens bestuur en 
medewerkers veel plezier en ook veel wijsheid bij de vele grote opgaven die er zijn. 
Ja, ik ben een PvdA-er maar zat in het AB namens de vakbondsleden van de Kamer 
van Koophandel. 

Lambert de Wildt: 
Je voert zeker niet het hoogste woord en laat dat graag aan anderen in je fractie 
over. Maar je weet des te meer van de inhoud en loopt al jaren mee. Je brengt in 
verhitte discussies de nodige rust en relativering. Een rustige bestuurder die veel uit 
de dagelijkse praktijk weet. Je was een enthousiast brandweerman en je bent een 
sociaal mens. Je kwetsbare gezondheid speelt je de laatste jaren parten. Lambert, 
bedankt voor je inbreng.  

Reactie: 
Ik ben bij het waterschap gelijk begonnen met René Cruijsen. Het was een hele 
mooie tijd. Ik ben graag met het water bezig. Aan het nieuwe bestuur wil ik als 
aandachtspunt meegeven "Blijf bij de kerntaken en hou de kosten in de hand". Ik 
dank alle bestuurders en medewerkers voor de mooie, leuke en leerzame tijd.  

Albert Zwarteveen: 
Na de vorige verkiezingen deed de Partij voor de Dieren zijn entree bij het 
waterschap.  
Aanvankelijk noemden sommigen het de partij van de dieren. Enkele fracties 
hielden de adem in. Zou er nu bij het kleinste poldergemaaltje een vistrap moeten 
komen en kreeg de muskusrat vrij spel?  De werkelijkheid bleek geheel anders. 
Albert bleek een vriendelijke rustige man. En als Albert sprak waanden we ons soms 
op het Centraal Station van Utrecht waar de dienstmededelingen worden 
omgeroepen. 
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Reactie: 
Vanaf 2015 was ik lid van het AB. Door veranderende privéomstandigheden heb ik 
veel minder tijd aan het waterschap kunnen besteden dan ik me had voorgenomen.  
Vooraf had ik geen idee wat het waterschap doet. Het is een interessante club waar 
ik heel veel heb geleerd. Het aantal vrouwen is in het nieuwe AB hoger en de 
gemiddelde leeftijd is lager. Dat vind ik goed. Toch wil ik, geen vrouw en dan niet 
meer jong, als ik gepensioneerd ben, misschien nog weleens terugkomen. 

De waarnemend dijkgraaf geeft aan dat er van 14 AB leden afscheid is genomen en 
dat de aanwezige burgerleden zijn bedankt voor hun inbreng. Of er in de toekomst 
ook weer burgerleden terug zullen komen is thans nog niet te zeggen. 

9. Sluiting 
Deze laatste vergadering van het Algemeen Bestuur in deze samenstelling wordt, 
nadat eenieder is bedankt voor aanwezigheid en gesproken hartelijke woorden, om 
17.45 uur gesloten.  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 21 juni 2019. 

De secretaris-directeur,                                          De voorzitter, 

Ir. Z.C. Vonk                                                               Prof. Dr. J.C. Verdaas 


