
 

 
 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 19 februari 2021, aanvang 14.00 uur, via Zoom 
 
Deelnemers: C.P. 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, 
H.P. Drost, R.P. van Gent, M.C. de Graaf-Groeneveld, M.H.M. Gremmen, 
E. Groenenberg, B. de Groot, J.A. den Haan, 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, 
A.H. van der Netten van Stigt, J. Opschoor, H. van 't Pad, H.T. Peren, B. de Peuter, 
M.A. de Raaf, C. Romijn, H. Roorda,  J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 
 

Afwezig: N. Reitsma 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 
 

 
Tijdens deze ZOOM-vergadering is er gepauzeerd van 15.40 tot 15.50 uur.   
 
 1. Opening 

De dijkgraaf opent deze digitale AB-vergadering om 14.00 uur. 
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor deze digitale vergadering. 
 
De secretaris-directeur leest de namen van de AB leden één voor één voor en 
29 leden geven aan aanwezig te zijn. AB-lid Reitsma is wegens ziekte verhinderd de 
vergadering bij te wonen. Zij wordt van harte beterschap gewenst. 
 
2. Vaststellen agenda 
Op verzoek van de fracties Natuurterreinbeheerders en Partij voor de Dieren wordt 
agendapunt 20 niet als hamerstuk maar als bespreekstuk behandeld. Dit agenda-
punt zal aan de orde gesteld worden na agendapunt 13. Voor het overige wordt 
met de voorliggende agenda ingestemd. 
 
3. Trekking stemnummer 
Nummer 5 wordt getrokken, inhoudende dat een eventuele hoofdelijke stemming 
en de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid Doude van Troostwijk.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

27 november 2020 
De besluitenlijst van de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur wordt 
overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  
 
5. Mededelingen 
De navolgende mondelinge mededelingen/toezeggingen worden gedaan: 

 In de eerstvolgende of de daaropvolgende vergadering van de commissie 
Middelen zal de stand van zaken aangaande de overdracht van de wegentaak 
geagendeerd worden. 

 Er wordt een feitenoverzicht opgesteld betreffende Van Lynden/Landgoed 
Hemmen. Dit zal ter kennis van het AB gebracht worden. 
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De mondelinge mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
Bij dit agendapunt stelt de nieuwe directeur HWBP, Rob Kleijwegt, zich voor. Het 
AB wenst hem veel succes bij zijn werk. 
 
6. Ingekomen stukken  
De navolgende toezeggingen worden gedaan: 

 Het ontvangen bericht van de heer De Jel zal in de commissie Waterveiligheid 
aan de orde komen. Met betrokkene zal overleg gevoerd worden. De uitkomst 
zal met de commissie gedeeld worden.  

 AB-lid De Raaf zal in zijn functie als lid van de Rekenkamercommissie (Rkc) de 
Rkc verzoeken te reageren op de gemaakte opmerking aangaande de toename 
van de door de commissie gemaakte kosten.   

Voor het overige worden de ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen.  
 
7. Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 
De navolgende afspraken worden gemaakt/toezeggingen worden gedaan: 

 Op pagina 27 vervalt de tekst "Het HWBP is onderdeel van het landelijk 
Deltaplan Waterveiligheid". 
Op pagina 28 komt in de alinea Samenwerken enz. de eerste zin te luiden:  
"Binnen het landelijk Deltaprogramma en het Deltaplan Waterveiligheid 
werken we aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma 
Integraal Riviermanagement (IRM)"  

 Getracht zal worden het project "Kop van de Betuwe" mee te nemen in het 
IRM proces. De commissie Waterveiligheid zal hier in meegenomen worden.  

 In de diverse vervolgvoorstellen zullen de diverse deelonderwerpen meer in 
detail besproken worden. De definitieve keuzes worden in de maand 
november 2021 gemaakt. 

 Het streven is om bij het WBP, maar ook in het algemeen, het Algemeen 
Bestuur steeds meer in de kaderstellende rol te brengen. Dit voornemen zal 
gezwaluwstaart worden met de uitkomsten van de evaluatie van de 
bestuurlijke vernieuwing.  

Conform advies besloten, met de stemmen van de fractie Partij voor de Dieren 
tegen. 

 
8. Actualisatie energiestrategie 
De navolgende toezeggingen worden gedaan: 

 Energiebesparing houdt continue de aandacht van het bestuur. 

 Jaarlijks zal de energiestrategie tegen het licht gehouden worden.  

 Nagegaan zal worden of het mogelijk is landelijk tot één en dezelfde 
rekenmethodiek te komen. Nu zijn er enerzijds de methode van de Unie van 
Waterschappen en anderzijds de methode van waterschap Rivierenland (die 
ook door diverse andere waterschappen wordt gebuikt). De uitkomst van de 
pogingen om tot een methode te komen zullen met de commissie Waterketen 
gedeeld worden.  

 Nagegaan zal worden of het mogelijk is in de eerstkomende vergadering van 
de commissie Waterketen reeds een overzicht te geven van zaken die al 
opgepakt worden, bijvoorbeeld ten aanzien van het thema vervoersmobiliteit.  

 Nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn om te komen tot de inkoop 
van groene energie.  

 De besluitvorming omtrent de RES-sen loopt niet gelijk op met de vergader-
cyclus van het AB. Hieraan wordt aandacht geschonken. In ieder geval zal een 
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zodanige aanpak gekozen worden dat het AB niet verrast zal worden met een 
bepaalde uitkomst. 

Conform advies besloten. De fracties Natuurterreinbeheerders en VVD stemmen 
tegen dit voorstel. De fractie SGP/CU verzoekt om terughoudend te zijn bij het 
zoeken buiten de eigen terreinen.  
 
9. Deelnemen aan doorontwikkeling Torwash 
Er wordt conform advies besloten, met de kanttekening dat met het principe wordt 
ingestemd maar dat de financiële kant afhankelijk wordt gesteld van de uitkomst 
van de behandeling van de Jaarrekening 2020.    
 
10. Actualisering participatiebeleid 
Als er ervaringen zijn opgedaan met "Right tot Challenge" zal dienaangaande de 
balans opgemaakt worden en kan bepaald worden of de kaders al dan niet 
aanpassing behoeven. 
Conform advies besloten. 
 
11. Kaders Klimaatadaptatie  
De volgende afspraken worden gemaakt: 

 De inzet zal zijn dat er in alle regio's maatregelen genomen gaan worden. 

 De terugkoppeling aan de commissie Watersysteem zal plaatsvinden als er 
daadwerkelijk zaken te melden zijn, vermoedelijk is dat in de loop van het jaar 
2022.  

 Tot het jaar 2022 zullen er naar verwachting geen verschuivingen van 
budgetten binnen de regio's plaatsvinden. 

 Als er in de toekomst met financiële middelen tussen de regio's geschoven 
moet gaan worden dan wordt het Algemeen bestuur daarin gekend. 

Conform advies besloten.   
 
12. Realisatie projectoverstijgende Gastvrije Waaldijk op de HWBP-projecten 

aan de Noordelijke Waaldijk 
Het navolgende wordt vastgesteld/toegezegd: 

 In het voorstel om te besluiten zal voor het bedrag van € 2 miljoen het woord 
"maximaal" opgenomen worden. 

 Bij de herijking van het OPW (in de maand mei) zal aandacht besteed gaan 
worden aan de ruimtelijke component. 

 Bij de uitvoering zal zoveel als mogelijk invulling worden gegeven aan de 
aspecten duurzaamheid en innovatie.  

Conform advies besloten, met aanpassing van het voorgenomen besluit door 
toevoeging van het woord "maximaal". 
 
13. Rapport Rekenkamercommissie onderzoek samenwerking 

Muskusrattenbeheer 
Bij de Rekenkamercommissie zal opnieuw aandacht gevraagd worden voor de 
omvang van de uitgebrachte rapporten. Wanneer niet aan een lijvig rapport valt te 
ontkomen dan graag een korte samenvatting van bestuurlijk relevante items.  
 
Aan de organisatie zal worden doorgegeven dat velen in het Algemeen Bestuur 
grote waardering hebben voor de passie waarmee de muskusrattenvangers hun 
werk doen.  
Conform advies besloten. 
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Na dit laatste bespreekpunt wordt agendapunt 20 behandeld, dat aanvankelijk als 
hamerstuk was opgenomen.  
 
20. Aanvraag van een uitvoeringskrediet voor de afrondende fase van de 

gebundelde projecten Centralisatie regio Noord 
Zoals ook bij het agendapunt mededelingen aan de orde is geweest wordt gemeld 
dat er een feitenrelaas is opgesteld. Dat is inmiddels, met het verzoek om commen-
taar, voorgelegd aan Van Lynden/landgoed Hemmen en de betreffende wethouder. 
In de eerstkomende CDH-vergadering komt dit overzicht aan de orde. Vervolgens 
kan dit feitenoverzicht vrijgegeven worden. Voor zover nodig zal dit onderwerp in 
de commissie Waterketen aan de orde komen.  
Conform advies besloten met een tegenstem van de fractie Natuurterrein-
beheerders en een kanttekening van de fracties Partij voor de Dieren en 50PLUS 
dat men de zorg heeft dat een deel van het krediet gebruikt zal gaan worden voor 
kosten van juridische bijstand. 
De suggestie om een (deel van) het vervolgtraject in beslotenheid te bespreken zal 
het CDH nog nader bezien. 
 
14. Wijziging Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs 
Conform advies besloten. 
 
15. Evaluatie Subsidieregeling Klimaatactief 
Conform advies besloten. 
 
16. Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht 
Conform advies besloten. 
 
17. Herziening Peilbesluit Alm en Biesbosch 
Conform advies besloten. 
 
18. Strategie slibeindverwerking 2021-2035 
Conform advies besloten. 
 
19. Aanvraag voorbereidingskrediet ter voorbereiding van 'Project Realisatie 

modificaties rwzi Arnhem (100753)' 
Conform advies besloten. 
 
21. Onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2021 Waterschap 

Rivierenland 
Conform advies besloten. 
 
22. Rondvraag 

 AB-lid Van der Kraan vraagt nadere informatie over de olieverontreiniging in 
de stadsgracht van Tiel. Heemraad Driessen zegt toe dat hetgeen bekend is 
gedeeld zal worden.  

 
23. Sluiting 
De dijkgraaf staat nog kort stil bij het goede verloop van deze vergadering. Soms 
was er sprake van een pittige discussie maar in algemene zin is er met discipline 
vergaderd. Hij spreekt de vrees uit dat dit niet de laatste digitale AB-vergadering zal 
zijn en sluit vervolgens, om 18.00 uur, deze digitale vergadering.  
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 23 april 2021. 
 
 
De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 
 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


