
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 21 februari 2020, 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, 
M.P. Laeven, 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, M.A. de Raaf, 
N. Reitsma, C. Romijn, H. Roorda, T. Stam, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: --

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

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

2. Vaststellen agenda 
Hoewel het een hamerstuk betreft zullen bij agendapunt 13 nog enkele 
opmerkingen gemaakt worden.   

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 besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
29 november 2019 

Op pagina 4 van 6 bij agendapunt 8 wordt voor het woord "oeverloos" opgenomen: 
"met de focus op prioriteiten en (kern)taken". 
Met inachtneming van deze aanvulling wordt de besluitenlijst van de vorige 
vergadering overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. 

5. Mededelingen 

 Desgevraagd wordt toegezegd dat er een memo opgesteld zal worden waarin 
dieper wordt ingegaan op het verschil ten opzichte van de raming voor wat 
betreft het onderdeel gemaal Hardinxveld van het programma A5H. Daarbij 
zal naast een duiding van de verschillen ook op het verdere tijdpad ingegaan 
worden. Daarbij is het uitgangspunt dat het Algemeen Bestuur in september 
tot een nieuwe afweging kan komen.  

 Er staan nog vijf flessen wijn. In de vorige AB-vergadering konden die mee-
genomen worden en deze zijn daarna nog een paar keer aangeboden. Ver-
zocht wordt de wijn nu mee te nemen of, indien van toepassing, mee te 
nemen voor een nu niet aanwezig AB lid of burgerlid.   

 Ter tafel ligt het krantje Wereld Water Dag. 

6. Ingekomen stukken  
Bij ingekomen stuk b. (Bestuursvoorstel RKC-startnotitie samenwerking muskus-
rattenbeheer) wordt verzocht ook de bedrijfsmatige aspecten, de governance en de 
financiën onderdeel van het onderzoek te laten uitmaken.  
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Naar aanleiding van het ingekomen stuk onder de letter e. (brief van de heer L. van 
der Kallen) wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan een Beleidsvisie Innovatie. 
Deze zal in het najaar van 2020 (na de Watervisie) ter besluitvorming voorgelegd 
worden. 

Conform advies worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.  

7. Positiebepaling Bodemdaling in het Veenweidegebied 
Aan het einde van de beraadslagingen worden de navolgende conclusies getrokken 
en afspraken gemaakt. 

 De besluitvorming omvat op dit moment niet meer of minder dan het kiezen 
van een richting.  

 Voor enkele fracties komt dit onderwerp te vroeg op de AB-agenda.  

 In algemene zin wordt, met enige nuancering, de keuze gemaakt voor de 
Samenwerkende rol. 

 Er zal goed nagegaan worden wat de feitelijke bodemdaling is, wellicht zelfs 
door te gaan meten in het gebied. 

 Het CDH zal te gelegener tijd concrete voorstellen aanbieden waarin de 
diverse voorstellen, modellen en financiën aan de orde komen. 

 Het aspect wateroverlast zal worden meegenomen in de vervolgstudie. 

 Het feit dat het waterschap op diverse plaatsen "aan de tafel zit" wil niet 
zeggen dat het waterschap zich ook committeert aan hetgeen besproken 
wordt. 

 Bij het overleggen met andere overheden en met het gebied is het van belang 
rolvast te zijn en te blijven. 

 Er zal geïnventariseerd worden wat er aan initiatieven in het gebied leeft als 
het gaat om het onderwerp bodemdaling. 

 Er zal ten aanzien van het onderwerp bodemdaling een roadmap worden 
opgesteld.

8. Reactie CDH op rapport 'Onderzoek demping watergangen  

 De vigerende Nota Handhaving zal ter kennis van de leden van het Algemeen 
Bestuur gebracht worden.  

 Omdat het CDH reeds voornemens was om te onderzoeken of het mogelijk is 
te werken met satellietbeelden/drones/geautomatiseerde controle bij de 
schouwvoering wordt de motie met die strekking van de fractie Bedrijven niet 
in stemming gebracht.  
Voor de zomer van 2020 zal inzicht worden gegeven in hoe het onderzoek 
naar de inzet van satellietbeelden, drones en geautomatiseerde controle 
wordt uitgevoerd, inclusief een overzicht van de kosten en de plannen. De 
eerste resultaten worden eind 2020 verwacht. 

Conform advies besloten.  

9. Vervolgonderzoek Rekenkamercommissie doelmatigheid en doeltreffend-
heid stedelijk waterbeheer. 

 Aanvankelijk wordt toegezegd dat in vervolg op de memo van het CDH aan de 
commissie Watersysteem een korte memo voorgelegd zal worden waarin 
wordt aangegeven hoeveel capaciteit/ financiën het vergt om op een lager 
detailniveau aan te geven wat de bijdragen van de gemeenten zijn en op 
welke wijze het thans resterende budget wordt ingezet. Naar aanleiding van 
het gestelde in de Rondvraag wordt door de fractie Bedrijven aangegeven dat 
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ook volstaan kan worden met het geven van inzicht in de kosten die het 
waterschap per gemeente heeft gemaakt/maakt. Die kosten zouden 
gemakkelijker boven water te krijgen moeten zijn.  

Conform advies besloten.   

10. Vaststelling Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Hazelaarplein 
(HWBP) 

Conform advies besloten.   

11. Kredietaanvraag voor de uitvoering van een efficiënte en slibverwerking in 
het Westelijk beheersgebied t.b.v. Energiefabriek West 

Conform advies besloten.   

12. Intrekken "Verordening op de heffing en invordering van sluisgelden 
Waterschap Rivierenland" 

Conform advies besloten.   

13. Actualisatie Begroting 2020 en Ontwerpbegroting 2021 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 

In de zienswijze zal nog afzonderlijke worden ingegaan op de aspecten duurzaam-
heid en kostenontwikkeling, zoals deze in de vergadering van de commissie 
Middelen aan de orde zijn geweest. Ook zal nog aandacht worden besteed aan de 
door de fractie Natuurterreinbeheerders gemaakte kanttekeningen. Ten slotte zal 
de redactie van de uitgaande brief nog goed worden bezien.  
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt conform advies besloten. 

14. Jaarverslag 2019 Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland 
Conform advies besloten.   

15. Rondvraag 

 AB-lid Van Gent geeft aan dat er in de gemeente Wychen sprake van zou zijn 
dat het waterschap "zonnepanelen tegenhoudt". Dit zal worden nagegaan en 
het AB zal hierover geïnformeerd worden. 

 AB lid Daamen verwijst naar het krantje dat ter tafel ligt en verzoekt of het 
toch niet mogelijk is tot samenwerking te komen. Heemraad Roorda geeft aan 
dat het waterschap heeft aangegeven een bijdrage in natura te willen leveren, 
te weten het beschikbaar stellen van een vrachtauto om het verzamelde afval 
te vervoeren. Voor het overige is de initiatiefnemer gewezen op de diverse 
risico's, die om een planmatige aanpak vragen. 

16. Sluiting 
De dijkgraaf sluit, om 17.10 uur, de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 22 mei 2020. 

De secretaris-directeur,                                         De voorzitter, 

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


