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CDH 12 mei 2020 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 12 mei 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel: Beverprotocol voor de waterbeheerders in de provincies 

Gelderland en Zuid-Holland 

Besluit 
In te stemmen met het "Beverprotocol voor de waterbeheerders in de provincies Gelderland en Zuid-
Holland". 
De Commissie Waterveiligheid is om advies gevraagd over het beverprotocol in de 
commissievergadering van 11 mei 2020. 

Context 
Sinds de intrede van de bever in Nederland groeit de populatie gestaag. Bevers graven graag geulen 
en gangen. Bevers hebben een grote toegevoegde waarde voor de natte natuur in Nederland. De 
keerzijde is dat bevers door hub graafgedrag in toenemende mate zorgen voor schade en 
veiligheidsrisico's. Bevers graven soms gangen van 10 meter lengte in waterkeringen. Dat keringen 
daardoor verzwakken hoeft niet uitgelegd te worden. Tegelijkertijd met het waterschap voldoen aan 
de veiligheidsnormen, nog los van de financiële schade die ontstaat. Het waterschap moet daarom 
kunnen ingrijpen. De bever is echter een beschermde diersoort. Dat legt beperkingen op. Je mag een 
bever niet zomaar doden of vangen, verstoren of hun voortplantings- of rustplaatsen beschadigen of 
vernielen. 
Het aanvragen van een ontheffing duurt 20 weken. Als het gaat om graven in waterkeringen duurt dit 
te lang en is het risico te groot. Daarom bestaat de mogelijkheid om op basis van een beverprotocol 
een "ontheffing op voorhand" te verkrijgen. In dat protocol staat hoe het waterschap zal handelen bij 
voorkomende schade of veiligheidsrisico's 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur na consultering van de commissie Waterveiligheid 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Voorstel: Jaarrapportage vangstontwikkeling 2019 

Muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, 

Hollandse Delta en Rivierenland. 

Besluit 
Kennis te nemen van de jaarrapportage vangstontwikkeling 2019 Muskusrattenbeheer 
waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland en de infographic. 

Context 
Waterschap Rivierenland voert het muskusrattenbeheer uit voor de waterschappen Rijn en IJssel, 
Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland. In de jaarrapportage en de infographic wordt een 
overzicht gegeven van de vangstontwikkeling in het jaar 2019. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur en ter kennisname aan de commissie Waterveiligheid 
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Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 

Voorstel: Methode bepalen maaiveldhoogte en maaivelddaling voor 

het peilbesluit Alblasserwaard 

Besluit 
De volgende methode voor het bepalen van de maaiveldhoogte en maaivelddaling voor het 
peilbesluit Alblasserwaard vast te stellen: 
- Bepalen maaiveldhoogte op basis van AHN4 aangevuld met aanvullende handmetingen. 
- Bepalen maaivelddaling op basis van vergelijking AHN4 en Fugro-metingen uit 2007. 

Context 
Het CDH heeft op 12 november 2019 de herzieningstermijn van Peilbesluit Alblasserwaard verlengd 
tot oktober 2022 om een goede voorbereiding (maaiveldhoogteanalyse, besluitvorming voorliggende 
Positiebepaling) voor een nieuw Peilbesluit Alblasserwaard mogelijk te maken. In het kader van het 
nieuwe Peilbesluit voor de Alblasserwaard zal in opdracht van Waterschap Rivierenland een 
maaiveldhoogteanalyse worden uitgevoerd om de maaivelddaling vast te stellen. Hiervoor zijn de 
afgelopen maanden de beschikbare methoden onderzocht om zo tot een goede methode voor de 
analyse van de maaivelddaling te komen. Thans wordt besloten een methode vast te stellen voor het 
bepalen van de maaivelddaling voor het peilbesluit Alblasserwaard De verwachting is dan dat 
Waterschap Rivierenland met deze methode in het tweede kwartaal van 2021 de daadwerkelijke 
analyse uitgevoerd kan hebben. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur  

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Voorstel: Evaluatie Meerjarenbaggerprogramma 1 

Besluit 
- Kennisnemen van de Evaluatie van het Meerjarenbaggerprogramma 1 (2006-2021) 
- De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie betrekken bij het opstellen van het nieuwe 

Meerjarenbaggerprogramma 2 

Context 
De uitvoering van het huidige Meerjarenbaggerprogramma (MJBP 1) ronden we in 2021 af. Vanaf 
2022 gaan we werken volgens een nieuw Meerjarenbaggerprogramma (MJBP 2). Dit is dus een goed 
moment om het huidige MJBP 1 onder de loep te nemen. Deze evaluatie van het MJBP 1 vormt de 
basis voor aanpassingen aan het baggerbeleid in de aankomende planperiode van het MJBP 2. De 
uitgangspunten van het nieuwe baggerbeleid nemen we ook op in het Waterbeheerprogramma 
(WBP) 2022-2027. De ontwikkeling van beleidsvisies en -ambities voor het nieuwe WBP vindt op dit 
moment plaats. Het WBP is het kader voor het nieuwe MJBP 2. Het MJBP 2 zal in het najaar van 2020 
aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 
 
In 2007 heeft het AB het Meerjarenbaggerprogramma 2006-2021 (MJBP 1) vastgesteld. Tijdens de 
looptijd van dit MJBP hebben verschillende ontwikkelingen ertoe geleid dat er tussentijdse 
herijkingen zijn geweest van zowel het beleidsplan als het uitvoeringsplan. In deze memo Evaluatie 
MJBP 1 nemen we u mee in deze ontwikkelingen. Daarnaast benoemen we expliciet onze ervaringen 
en resultaten. Op basis van deze evaluatie trekken we conclusies en doen we aanbevelingen die we 
meenemen in het nieuwe MJBP 2. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur na consultering van de commissie Waterveiligheid 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 

Voorstel: Roadmap bodemdaling veenweidegebied 

Besluit 
Kennis te nemen van de Roadmap waarin de relatie tussen Bodemdaling in het veenweidegebied en 
verwante thema's (Waterbeheerprogramma, Peilbesluit voor de Alblasserwaard, Klimaatakkoord, en 
Klimaatadaptatie) wordt gelegd. 

Context 
In het AB van 21 februari 2020 is het voorstel 'Positiebepaling bodemdaling in het veenweidegebied' 
behandeld. In het voorstel is het AB gevraagd een keuze te maken voor een meewerkende, 
samenwerkende of stimulerende rol. Een expliciete keuze is niet gemaakt, de discussie neigde naar 
een samenwerkende rol. De portefeuillehouder heeft toegezegd een Roadmap naar een volgend AB 
te brengen met de relevante mijlpalen voor het onderwerp bodemdaling in het veenweidegebied 
van WSRL.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Voorstel: Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 39-1 conform het 

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 
Besluit 
1. kennisnemen van de positieve beoordeling en in te stemmen met de resultaten van de 

beoordeling van dijktraject 39-1 conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017;  
2. in te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportage aan Inspectie voor Leefomgeving 

en Transport. 

Context 
De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen elke 12 jaar moet worden 
beoordeeld. Als waterkeringbeheerder van primaire waterkeringen is Waterschap Rivierenland 
wettelijk verplicht om deze veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten van de 
veiligheidsbeoordeling aan de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De 
ILT houdt namens de Minister toezicht op de beoordeling en controleert of de beoordelingen 
voldoen aan de gestelde voorwaarden in de Waterwet en het beoordelingsinstrumentarium. 
 
De Eerste beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans (eerste beoordelingsronde) is 
gestart op 1 januari 2017 en in 2023 rapporteert de Minister het landelijk beeld van deze 
veiligheidsbeoordeling aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee is de eerste beoordelingsronde de 
opvolger van de 3e toetsronde, die in 2011 werd afgerond. Voor de eerste beoordelingsronde wordt 
het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI) gebruikt. De basis hiervoor wordt gevormd 
door de "Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017" waarin de regels voor het toepassen van 
het WBI zijn vastgelegd. Deze regeling is per 1 januari 2017 van kracht. Waterschap Rivierenland 
heeft de opgave om voor 1 januari 2023 in totaal circa 507 km primaire waterkering te beoordelen. 
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Voor de uitvoering van de eerste beoordelingsronde bij ons waterschap is een plan van aanpak 
opgesteld dat op 6 september 2016 is besproken in het CDH. Conform dat plan van aanpak is 
inmiddels voor 8 dijktrajecten met een totale lengte van circa 211km een veiligheidsoordeel 
vastgesteld door het CDH en aangeboden aan ILT. Met deze veiligheidsoordelen is voor de lopende 
versterkingsprojecten langs de Waal inmiddels een herbeschikking aangevraagd bij het HWBP. 
 
Dit besluit betreft het voorlopig veiligheidsoordeel voor dijktraject 39-1. Het voorlopig oordeel is een 
ander type veiligheidsoordeel dan de eerder door het CDH vastgestelde definitieve 
veiligheidsoordelen. Het voorlopig veiligheidsoordeel van dijktraject 39-1 is een volwaardig 
veiligheidsoordeel opgesteld conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur en consultering commissie Waterveiligheid 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel: Financiële jaarstukken 2019 en conceptbegroting 2021 

Noord-Brabantse Waterschapsbond.  

Besluit 
1. In te stemmen met de financiële jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 2021 van de Noord-

Brabantse Waterschapsbond (NBWB).  
2. Mandaat en volmacht te verlenen aan heemraad H. Driessen om Waterschap Rivierenland te 

vertegenwoordigen tijdens de ledenvergadering van de NBWB op 1 juli 2020. 

Context 
Ter voorbereiding op de behandeling van de financiële jaarstukken 2019 en de conceptbegroting 
2021 tijdens de komende ledenvergadering van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) op 1 
juli 2020 bestaat de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.   

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel: Jaarrekening 2019 AQUON 

Besluit 
Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van AQUON. 

Context 
Waterschap Rivierenland heeft op 15 april 2020 de jaarstukken van AQUON over boekjaar 2019 
ontvangen. In de jaarstukken legt AQUON verantwoording af over het gevoerde financieel beheer in 
2019. De jaarstukken zijn op 6 april 2020 door het Algemeen Bestuur van AQUON vastgesteld. De 
vastgestelde jaarstukken inclusief bijbehorende controleverklaring van de accountant, zijn vervolgens 
ter kennisname aangeboden aan de besturen van de deelnemende waterschappen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
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Voorstel: Klimaatneutraal in 2050, aanzet tot visie en strategie 

Besluit 
Kennis te nemen van de notitie "klimaatneutraal in 2050, aanzet tot visie en strategie" 

Context 
In de vergadering van de commissie waterketen van 28 januari is aangegeven dat er behoefte is om 
meer duiding te geven aan wat het klimaatakkoord voor ons waterschap betekent en of dit moet 
leiden tot aanpassing van de energiestrategie. Dit besluit is een aanzet tot een visie en strategie om 
te werken richting klimaatneutraliteit in 2050. De notitie sluit aan bij de watervisie 2050 en de daarin 
beschreven koers. Onderdelen van deze notitie zijn ook opgenomen in de concept-toekomstvisie 
zuiveren. De watervisie en de concept toekomstvisie zuiveren heeft u besproken in uw vergadering 
van dinsdag 28 april. In de procesgang van het waterbeheerprogramma kunnen keuzes worden 
gemaakt met betrekking tot aanpak in de periode 2022-2027. Daar komen ook de financiële 
consequenties, zij het indicatief, in beeld.  
 
Voor het bereiken van energieneutraliteit in 2030 zijn in 2015 een ambitie, een aanpak en kaders 
vastgelegd in de Strategienotitie energie voor WSRL (25 sept 2015, nr 201511592). Die notitie biedt 
nog steeds voldoende richting en kader om in 2030 energieneutraliteit te bereiken. De inzichten met 
betrekking tot de tactische aspecten van de aanpak zijn in de loop van de tijd wel verder ontwikkeld. 
Dat komt doordat Waterschap Rivierenland onderdeel uitmaakt van een maatschappelijke transitie 
naar klimaatneutraliteit. Naast onze eigen ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, krijgen we 
regelmatig vragen van andere partijen om hen te faciliteren bij het realiseren van hun 
klimaatdoelstelling. Die faciliterende rol pakken we in principe op als dat past in de wettelijke 
taakopdracht van de waterschappen. In de praktijk is het een kwestie van al doende leren hoe met 
verschillende wensen en vragen van derden wordt omgegaan. Indien dit in de loop van de tijd leidt 
tot een aanvulling op onze energiestrategie, wordt dit aan de Commissie Waterketen voorgelegd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur gehoord de commissie Waterketen 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel: Concept-programmabegroting 2021 en meerjarenraming 

2022-2025 van AQUON 

Besluit 
1. Een positieve zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2021 en 

meerjarenraming 2022-2025 van AQUON. 
2. De concept-zienswijze na behandeling in de commissie Middelen van 26 mei 2020 alvast naar 

AQUON te sturen onder voorbehoud van besluitvorming van het Algemeen Bestuur van WSRL 
op 26 juni 2020. 

Context 
Het Dagelijks Bestuur van AQUON heeft de concept-programmabegroting 2021 en meerjarenraming 
2022-2025 aangeboden aan de deelnemende waterschappen. Hierin zijn de financiële effecten van 
het recente besluit van het Algemeen Bestuur van AQUON over de businesscase 'Centralisatie 
laboratoria op één locatie' verwerkt.  
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Ieder waterschap heeft conform de wettelijke procedure de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen. Het Dagelijks Bestuur van AQUON zal de ingebrachte zienswijzen voorzien van een reactie en 
de stukken vervolgens ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van AQUON aanbieden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: Voorjaarsnota 2020 

Besluit 
1. De voorjaarsnota 2020 vast te stellen; 
2. Ten aanzien van de HWBP-projecten in te stemmen met: 

 Het met ingang van 2020 toepassen van een gewijzigde afschrijvingsmethodiek bij het 
projectgebonden aandeel van HWBP-projecten waarbij pas wordt geactiveerd na afronding 
van een projectfase; 

 Het instellen van een bestemmingsreserve afschrijving HWBP-projecten 

 De geraamde kapitaallasten HWBP-projecten met ingang van 2020 jaarlijks toe te voegen 
aan de bestemmingsreserve afschrijving HWBP-projecten en de werkelijke kapitaallasten 
HWBP-projecten met ingang van 2020 te onttrekken uit de bestemmingsreserve 
afschrijving HWBP-projecten 

3. Ten aanzien van de vervanging persleidingen in te stemmen met: 

 Het reserveren van de vrijvallende kapitaallasten van persleidingen met ingang van 2025  

 Het hiervoor instellen van een bestemmingsreserve persleidingen; 
4. Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het Financieringsstatuut het 

College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het afdekken van de meerjarige 
financieringsbehoefte door middel van het aangaan van langlopende leningen voor de jaren 2020 
tot en met 2025 tot een bedrag van maximaal € 450 miljoen. 

Context 
Ieder jaar wordt de voorjaarsnota opgesteld als uitgangspunt en basis voor de begroting van het 
volgende jaar 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: BSR jaarrekening 2019 

Besluit 
Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van BSR. 

Context 
Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR) 
kan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland een zienswijze op de jaarstukken inbrengen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  
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Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel: 1e Bestuursrapportage 2020 

Besluit 
1. De 1e bestuursrapportage 2020 vast te stellen (presentatie); 
2. De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's 

leidt dit tot de volgende gewijzigde budgetten: 
- Waterveiligheid € 31,6 miljoen (was € 31,4) 
- Watersysteem € 55,9 miljoen (was € 55,6) 
- Waterketen € 57,8 miljoen (was € 57,7) 
- Wegen €   6,3 miljoen (was €   6,2) 
- Middelen € 44,9 miljoen (was € 45,4) 
- Dekkingsmiddelen €   6,2 miljoen (was €   6,4) 

3. Kennis te nemen van het verwachte positieve resultaat van € 7,2 miljoen en de verwachte 
resultaten op programmaniveau. 

Context 
Per programma wordt inzicht gegeven in de voortgang van de programmadoelstellingen en 
maatregelen in 2020. De programma's zijn afzonderlijk in de betreffende commissies gepresenteerd. 
De volledige presentatie van de 1e bestuursrapportage wordt beschikbaar gesteld aan het algemeen 
bestuur ter vaststelling. Naast informatie over de voortgang met betrekking tot de realisatie van de 
doelen en de financiële middelen wordt in de bestuursrapportage ook een toelichting gegeven op de 
"Grote Projecten". 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: BSR begroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024 

Besluit 
Een zienswijze in te brengen op de BSR-begroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) met 
daarin punten in lijn met de afspraken die eerder dienaangaande met het AB zijn gemaakt.. 

Context 
De BSR bestaat sinds 2008 en is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De taak van 
BSR is het heffen en invorderen van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet 
BAG en WKPB voor haar deelnemers, waaronder Waterschap Rivierenland. Doel is om door schaal-
vergroting en samenwerking de belastingtaak effectiever en efficiënter en kwalitatief hoogwaardig 
uit te voeren. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
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Voorstel: Wijzigingsverordeningen zuiveringsheffing en 

verontreinigingsheffing 2020 

Besluit 
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de volgende wijzigingsverordeningen vast te stellen: 
- Verordening tot eerste wijziging van de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 

2020"; 
- Verordening tot eerste wijziging van de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap 

Rivierenland 2020". 

Context 
Dit voorstel beoogt de Verordening zuiveringsheffing 2020 en de Verordening 
verontreinigingsheffing 2020 uitsluitend te wijzigen met betrekking tot de daarin opgenomen 
bepaling ingeval van een verhuizing van een belastingplichtige. Met de wijziging wordt beoogd dat de 
belastingaanslag in dat geval niet meeverhuist, maar er een afrekening plaatsvindt van de 
betreffende aanslag. Met de wijziging van de verordeningen zuiveringsheffing en 
verontreinigingsheffing 2020 is uitsluitend een inhoudelijke wijziging van deze verordeningen 
beoogd. 
 
Aanleiding voor de met dit voorstel beoogde wijziging is recent contact met BSR, waaruit is gebleken 
dat in de verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing (deze bepaling geldt niet voor 
de watersysteemheffing en de wegenheffing, omdat dit tijdstipbelastingen zijn) nog een bepaling 
staat over het meeverhuizen van de belastingaanslagen ingeval de betreffende persoon binnen het 
taakgebied verhuist. Deze bepaling was namelijk echter met ingang van 2018, op verzoek van BSR, uit 
de betreffende belastingverordeningen gehaald en is per abuis weer terechtgekomen in de 
verordeningen 2020. 
 
Met het oog op de rechtmatigheidscontrole door de accountant heeft BSR gevraagd of het algemeen 
bestuur van het waterschap een wijzigingsverordening voor de zuiveringsheffing en de 
verontreinigingsheffing wil vaststellen, zodat de sinds 2018 gehanteerde afrekening bij verhuizing in 
stand en rechtmatig blijft. Voor de verdere heffing en invordering hebben deze 
wijzigingsverordeningen geen effecten. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: Jaarrekening 2019 en Ontwerp Begroting 2021 Openbaar 

Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 

Besluit 
Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021; 
Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2019. 

Context 
Het waterschap wordt als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam 
'Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard' (PHTB) in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van het PHTB in te dienen. De jaarrekening 2019 is ter 
kennisname opgestuurd. De ontwerpbegroting is opgesteld conform de 'Gemeenschappelijke 
Regeling Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard' en geeft geen aanleiding voor het maken van 
opmerkingen. Het waterschap kan derhalve een positieve zienswijze indienen. 



9 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Overige zaken 
-- 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 12 mei 2020. Het is een vertaling van de besluiten en heeft 
geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de vergadering in 
een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief te 
communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. 
 
Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 


