
 

 
 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 26 juni 2020, aanvang 13.00 uur, via ZOOM 
 
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 (tot 15.30 uur), 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: -- 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 
 

 
Tijdens deze ZOOM-vergadering is er een pauze van 14.20 tot 14.30 uur.  
 
 1. Opening 

De dijkgraaf opent deze digitale AB-vergadering om 13.00 uur. 
De secretaris-directeur leest de namen van de AB leden één voor één voor en op 
basis van de reacties wordt vastgesteld dat het AB voltallig is.  
 
2. Vaststellen agenda 
Omdat door de fracties CDA en Partij voor de Dieren nog een opmerking gemaakt 
zal worden bij het betreffende agendapunt wordt agendapunt 9 alsnog een 
bespreekstuk. 
Voor het overige wordt met de voorliggende agenda ingestemd.  
 
3. Trekking stemnummer 
Zichtbaar voor de camera trekt de dijkgraaf nummer 19, inhoudende dat een 
eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid Van 
der Netten van Stigt.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

22 mei 2020 
Tekstueel: 
De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp 
vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 
In vervolg op het gestelde op pagina 2 van 4 bij agendapunt 9 geeft heemraad 
Roorda aan dat inmiddels is afgesproken dat er een digitale brochure over de 
activiteiten op het gebied van biodiversiteit zal komen.  
 
5. Mededelingen 

 Heemraad Gremmen deelt mede dat er om zorgvuldig en volledig te kunnen 
zijn meer tijd nodig is om de verkenning boezembemaling in het kader van het 
programma A5H uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat er geen voorstel in het 
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AB van september 2020 maar van november 2020 gedaan zal worden. Het is de 
bedoeling om zo kort mogelijk na de zomervakantie een gecombineerde 
vergadering van de commissies Watersysteem en Waterveiligheid over dit 
onderwerp te houden. Gedacht wordt aan 31 augustus 2020. Dit regardeert 
evenwel het presidium. 

 De dijkgraaf deelt mede dat de bestuurlijke evaluatie vanwege de 
Coronaproblematiek iets in de tijd is verlaat. Het bureau dat de bestuurlijke 
evaluatie doet heeft voor het AB een sessie van een dag in gedachten ergens 
eind september/begin oktober. Een uitnodiging daarvoor volgt. 

 De dijkgraaf geeft verder aan dat de toezeggingen zijn afgewikkeld of dat deze 
via de commissies aan de orde komen. De toezeggingenlijst is vast onderwerp 
van bespreking in de vergadering van het Presidium. 

 Ten slotte meldt de dijkgraaf dat AB lid Laeven heeft aangegeven vanwege 
andere verplichtingen de digitale vergadering om 15.30 uur te zullen verlaten.  

De leden van het Algemeen Bestuur nemen kennis van de mondelinge 
mededelingen. 
 
6. Ingekomen stukken  
Na een korte bespreking wordt conform advies besloten.  
Toegezegd wordt dat de commissie Waterketen geïnformeerd zal worden over de 
uitkomst van de bespreking van de brief van Drechtse Stromen en Drechtse 
Energie.  
 
7. Voorjaarsnota 2020 
Na bespreking in eerste en tweede termijn kan het navolgende samenvattend 
worden vastgesteld. 

 Over het geheel is er steun voor deze Voorjaarsnota maar is er ook zorg, met 
name over de tariefsontwikkeling en de gevolgen van de Coronacrisis. 

 In de tweede bestuursrapportage van het jaar 2020 zullen de gevolgen van de 
Coronacrisis zo goed mogelijk in beeld gebracht worden. 

 Toegezegd wordt dat bij de behandeling van het WBP bij de diverse varianten 
telkens de financiële gevolgen duidelijk in beeld gebracht zullen worden. 

 Bij nieuwe ambities zal ook gekeken worden naar "nieuw voor oud". 

 Bij de behandeling van de begroting 2021 zullen ook de mogelijkheden voor het 
egaliseren van de heffingsopbrengstontwikkeling watersysteem in beeld 
worden gebracht. 

Conform advies besloten. 
De fractie van het CDA geeft als stemverklaring dat ingestemd wordt met het 
voorstel maar dat er een voorbehoud wordt gemaakt aangaande de genoemde 
lastenstijging. 
De fractie Ongebouwd stemt niet in met het voorstel om de Voorjaarsnota vast te 
stellen (onderdeel 1 van het voorstel) maar stemt wel in met de onderdelen 2, 3 en 
4 van het voorstel. 

 
8. Roadmap bodemdaling veenweidegebied  
De bespreking van dit onderwerp leidt tot het navolgende: 

 De motie "Bodem(daling) in zicht" van de fracties Partij voor de Dieren, 50PLUS 
en AWP en LRR wordt, gehoord de beraadslagingen, niet in stemming gebracht 
maar aangehouden.  

 Als er over het onderwerp Bodemdaling veenweidegebied zich in andere 
gremia belangwekkende ontwikkelingen voordoen dan zal de heemraad dit 
melden aan het AB, c.q. de commissie. 
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 Heemraad Gremmen hoopt in het vierde kwartaal meer duidelijkheid te 
kunnen geven over de Regionale Veenweide Strategie maar is dienaangaande 
afhankelijk van de snelheid van de provincie.  

 Thans staat in dit dossier het verzamelen van feiten centraal. 

 Een eventueel bezoek aan het gebied zal later nog eens bezien worden. 

 Rolvastheid van de diverse overheden vraagt blijvend aandacht. 
Conform advies besloten. 
 
9. Jaarverslag en jaarrekening 2019 
Toegezegd wordt dat, naast hetgeen middels de Nieuwsbrieven aan het Algemeen 
Bestuur is gemeld over de calamiteit Golfbaan Spijk, het Algemeen Bestuur nader 
(meer in details) geïnformeerd zal worden over dit onderwerp.  
Conform advies besloten.  
 
10. 1e bestuursrapportage 
Conform advies besloten. 
 
11. Wijzigingsverordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing 2020 
Conform advies besloten.   
 
12. Jaarrekening 2019 Aquon 
Conform advies besloten. 
 
13. Concept-programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 van 

AQUON  
Conform advies besloten. 
 
14. BSR jaarrekening 2019 
Conform advies besloten. 
 
15. BSR begroting 2021 incl. meerjarenraming 2022-2024 
Conform advies besloten. 
 
16. Ontwerpbegroting 2021 en jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Slibverwerking 2009 
Conform advies besloten. 
 
17. Jaarrekening 2019 en Ontwerp Begroting 2021 Openbaar Lichaam 

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 
Conform advies besloten. 
 
18. Rondvraag 

 AB-lid De Graaf-Groeneveld geeft een korte uiteenzetting over de verschillen 
tussen beregening in de nacht en beregening overdag en geeft een compliment 
aan de medewerkers van het waterschap. Er is veel overleg en dat verloopt 
heel goed. 

 
19. Sluiting 
De dijkgraaf staat allereerst kort stil bij het goede verloop van deze vergadering. De 
besluiten zijn genomen, waaronder het vaststellen van de Voorjaarsnota en er is 
gedisciplineerd, digitaal, vergaderd, en dat gedurende 3 1/2 uur. Vervolgens staat 
hij stil bij de afgelopen maanden. Het was een bijzondere periode waarin veel leed 
is geleden, dichtbij en verder weg. Het digitaal vergaderen is gelukt, ook deze 
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middag weer. De democratische openbare besluitvorming kon dus doorgang 
vinden. Allen die daaraan een bijdrage hebben geleverd, zowel de bestuurders als 
de medewerkers, worden daarvoor hartelijk bedankt. De dijkgraaf spreekt de wens 
uit dat we elkaar, ook in AB-verband, na de zomerperiode weer in goede 
gezondheid mogen ontmoeten. 
De dijkgraaf sluit, om 16.25 uur, deze digitale vergadering.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 25 september 2020. 
 
De secretaris-directeur,                                         De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


