
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 27 september 2019, aanvang 14.00 uur, vergaderruimte Rivierenland 

Deelnemers: J.C. Verdaas (dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), G.P. van den Anker, 
J. Bikker, P.J.H. Buskens, S.H.B. Daamen, L.L. Doude van Troostwijk, H.A. Driessen, 
R.P. van Gent, M.C. de Graaf-Groeneveld, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, B. de 
Groot, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, M.J. van IJsseldijk, D.F. van der Kraan, 
H.H.R. van Loenen Martinet, H.W. Mulder-Fokker, A.H. van der Netten van Stigt, 
J. Opschoor, H. van 't Pad, H.T. Peren, B. de Peuter, C. Romijn, M.A. de Raaf, 
N. Reitsma, H. Roorda, T. Stam, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: M.P. Laeven

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening
De dijkgraaf opent de AB-vergadering om 14.00 uur.  

2. Vaststellen agenda 
De agenda die door het Presidium is vastgesteld wijzigt niet.  

3. Trekking stemnummer 
Een eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij nr. 21 
van de presentielijst, AB lid Van't Pad.  

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
van 21 juni 2019 

Tekstueel: 
In de eerste zin bij agendapunt 9 worden de woorden "met behoud van alle 
rechten" gewijzigd in "onder voorbehoud". 
Bij de ondertekening zullen de juiste voorletters van de dijkgraaf opgenomen 
worden.  
Met inachtname van deze wijzigingen wordt de besluitenlijst van de vorige 
vergadering overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  

Naar aanleiding van: 
Aan de toezegging om in de commissie Waterketen de legionellaproblematiek te 
bespreken is nog geen invulling gegeven. 

5. Mededelingen 
AB lid De Raaf doet mededelingen over een gecombineerde oefening van de 
reddingsbrigade en de calamiteitenorganisatie, waartoe hij een aanzet heeft 
gegeven.  
De dijkgraaf doet de volgende mededelingen: 

 Er is bericht van verhindering van AB lid Laeven 

 Het "presentieboek oude stijl", waarom meerdere keren is verzocht, is 
aangeschaft. 
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 Er zijn ruimten gereserveerd voor vooroverleg voor de diverse fracties. 

 Mocht het gewenst zijn dan kan er schriftelijk gestemd worden bij 
agendapunt 12 met voorbedrukte stembriefjes die aan alle eisen van het 
nieuwe reglement van orde voldoen.   

 Afgesproken is dat stukken die bestemd zijn voor een bepaalde werkgroep 
uit het AB en ook andere stukken voor een deel van de AB leden in alle 
gevallen ter kennis van het gehele AB gebracht zullen worden. Onder het 
AB worden in dit verband ook de burgerleden begrepen maar dat zal niet 
meer telkens vermeld worden. Dat is automatisch het geval.  

 Overeenkomstig hetgeen de vorige vergadering is afgesproken zullen 
amendementen en moties die onderdeel uitmaken van de beraadslagingen 
terstond in NotuBox geplaatst worden en dus niet meer schriftelijk 
uitgereikt worden.  

Alle mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.  

6. Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken. 

7. Startnotitie Waterbeheerprogramma 2022-2027 
Een amendement van de Partij voor de Dieren (getiteld Ieders belang als 
uitgangspunt in het Waterbeheerprogramma) wordt verworpen met de stemmen 
van de Partij voor de Dieren voor.  
Conform advies besloten. 

8. Procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming Regionale Energie 
Strategie 

Toegezegd wordt dat in de eerstvolgende vergadering van de commissie 
Waterketen gemeld zal worden hoe ver het staat met het zogenaamde 
"Toelichtende blad" dat gemaakt wordt voor de leden van de gemeenteraden. 

Toegezegd wordt dat er een extra vergadering van de commissie Waterketen 
gehouden zal worden, in de vorm van een werksessie, maar met een adviserende 
component, over dit onderwerp.   

Toegezegd wordt dat de heemraad aan de gemeenten zal adviseren andere partijen 
uit te nodigen voor overleggen in het kader van de RES-sen.  

Toegezegd wordt dat later in de tijd, wanneer de RES-sen definitief zijn gekeken zal 
worden in hoeverre een herijking van de energiestrategie nodig is.   

Gelet op de beantwoording worden de amendementen Natuurorganisaties 
betrekken bij de RES en Herijking energiestrategie van de Partij voor de Dieren niet 
in stemming gebracht. 

Het amendement Veiligheidsmarges voor energetische tegenvallers van de Partij 
voor de Dieren wordt verworpen met de stemmen van de Partij voor de Dieren 
voor.  

Conform advies besloten. 

9. Vaststelling Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen 22W (HWBP) 
Conform advies besloten. 
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10. Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2019
Na een toelichting over de diverse wijzen van inspraak en burgerparticipatie bij 
dijkverbeteringsplannen wordt het amendement van de Partij voor de Dieren (over 
participatie door natuurbeschermingsorganisaties bij dijkversterkingen) niet in 
stemming gebracht.  

Voor zover het schema daarover wellicht onvoldoende duidelijkheid verschaft 
wordt toegezegd dat een VKA eerst in de commissie komt en daarna, met advies 
van de commissie, in het CDH.  

Het onderwerp "dijkversterking Haaften", en dan met name de gevolgde 
procedure, zal in de commissie Waterveiligheid aan de orde komen. 

Conform advies besloten.  

11. Kredietaanvraag voor optimalisatiemogelijkheden in fase 2 van project 
Andelsch Broek Pompveld 

Toegezegd wordt dat door middel van een overzicht op hoofdlijnen inzichtelijk 
gemaakt zal worden hoeveel projecten er lopen waarbij geen sprake is van netto-
kosten maar wel van de inzet van medewerkers en op welke wijze dergelijke 
projecten verlopen. Bij de vaststelling van het verslag van de vorige 
commissievergadering kan desgewenst nog worden ingegaan op het feit of in het 
thans voorliggende voorstel wel alle opmerkingen uit de commissie zijn verwerkt.  
Conform advies besloten. 

12. Benoeming voorzitters vaste commissie van advies 
Bij acclamatie worden de voorzitters en de plaatsvervangers van de vaste 
commissies van advies benoemd.  

13. Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2019 Waterschap 
Rivierenland 

Conform advies besloten. 

14. Aanvraag van een uitvoeringskrediet voor de vervanging van de 
slibontwateringsinstallatie op de rwzi Tiel, ter efficiëntie van de 
slibverwerking 

Conform advies besloten. 

15. Aanvulling Eigendommenbeleid 2019 
Conform advies besloten. 

16. Rondvraag 
De AB leden De Groot, De Peuter, De Graaf-Groeneveld en Daamen maken (in deze 
volgorde) gebruik van de Rondvraag om hun mening te geven over de recent aan 
de ZLTO verzonden brief over de aanpak van de wateroverlast. 

AB lid Stam vraagt er aandacht voor dat, hetzij in het Presidium, hetzij in het 
overleg fractievoorzitters/dijkgraaf nog eens nadrukkelijk wordt stilgestaan bij het 
doel en de invulling van het agendapunt Rondvraag.  

AB lid Opschoor geeft zijn complimenten over de stukken die door de Unie zijn 
opgesteld, en terstond zijn doorgezonden, betreffende de Miljoenennota.   
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AB lid Van der Netten van Stigt uit zijn zorg over het feit dat het erop lijkt dat het 
proces om te komen tot een begroting voor het jaar 2020 niet wezenlijk af zal 
wijken van de aanpak zoals die tot nu toe werd gekozen, terwijl zijn fractie bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota niet voor niets een voorbehoud heeft gemaakt.  

Op een vraag van AB-lid Harbers over de PAS wordt geantwoord dat het 
waterschap alle ontwikkelingen in dezen zeer scherp volgt. Ook het waterschap is in 
afwachting van het advies van de commissie Remkes.  

AB lid Mulder-Fokker slaakt een cri de coeur en geeft eenieder in overweging voor 
zichzelf eens op een rij te zetten: 

- Waarom zit ik hier? 
- Waarom doe ik wat ik doe? 
- Is dit sober en doelmatig? 

Na de Rondvraag worden twee moties behandeld. 

1. Een motie van het CDA, die na amendering door de fractie SGP/CU, als 
volgt luidt: 

MOTIE 

Betreft: Hogere Rijksvergoeding voor implementatie nieuwe Omgevingswet 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland in vergadering bijeen op 
vrijdag 27 september 2019  

Gelet op: 
• In de Commissie Middelen van 3 september jl. toelichting is gegeven over de 

implementatie van de nieuwe Omgevingswet; 
• dat desgevraagd werd aangegeven dat WSRL tot 2021 15.000 uren geraamd 

heeft voor dit dossier; 
• de software nog niet gereed en beschikbaar is; 
• de kosten van deze software en implementatie totaal onbekend zijn; 
• er voor WSRL in totaal EUR. 250.000,-- beschikbaar wordt gesteld door de 

Rijksoverheid voor de totale implementatie van deze nieuwe wet. 

Verzoekt het CDH om: 
het initiatief te nemen om middels de Unie van Waterschappen de Rijksoverheid 
erop te wijzen, dat het beschikbaar gestelde bedrag voor implementatie verre van 
toereikend zal zijn, en te pleiten voor een vergoeding in lijn met de werkelijk 
gemaakte kosten en verzoekt tevens het Algemeen Bestuur hierover te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.  

De motie wordt aangenomen, met de stemmen van de VVD-fractie tegen.  Omdat 
de motie is aangenomen zal de tekst worden opgenomen in de besluitenlijst.  

2. Een motie van de Partij voor de Dieren: Eet Geen Dierendag.  
De motie wordt verworpen met de stemmen van de Partij voor de Dieren en AB lid 
Doude van Troostwijk voor.  
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17. Sluiting
De dijkgraaf sluit, 17.10 uur, de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 29 november 2019. 

De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 

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


