
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 23 april 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 ( tot 17.55 uur), L.L. Doude van Troostwijk 
(tot 17.45 uur), H.A. Driessen, H.P. Drost, R.P. van Gent, M.C. de Graaf-Groeneveld, 
M.H.M. Gremmen (tot 18.10 uur), 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, N. Reitsma, C. Romijn, H. Roorda, 
J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: --

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

Tijdens deze ZOOM-vergadering is er gepauzeerd van 15.30 tot 15.40 uur en van 17.00 tot 
17.10 uur. 

1. Opening
De dijkgraaf opent deze digitale AB-vergadering om 14.00 uur. 
Er hebben zich vier insprekers gemeld bij agendapunt 8 en drie bij agendapunt 9. 

De secretaris-directeur leest de namen van de AB leden één voor één voor en 
30 leden geven aan aanwezig te zijn. Daarmede is het AB voltallig. 

2. Vaststellen agenda 
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd. 

3. Trekking stemnummer 
Nummer 15 wordt getrokken, inhoudende dat een eventuele hoofdelijke stemming 
en de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid Den Hartog.  

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
19 februari 2021 

De besluitenlijst van de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur wordt 
overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  

5. Mededelingen 
Er zijn geen mondelinge mededelingen. 

6. Ingekomen stukken 
Het ingekomen stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.  

7. Jaarverslag en Jaarrekening 2020 
Het navolgende wordt toegezegd: 

 Als er meer zicht is op de risico's die zijn ontstaan door de Coronapandemie 
dan zal dit met het AB gedeeld worden. 
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 In de eerstkomende vergadering van de commissie Middelen zal kort worden 
ingegaan op de gevolgen van de pandemie op het personeel. 

Conform advies besloten.

8. Projectplan Waterwet en MER dijkversterking Wolferen-Sprok 
Mevrouw Dings, mevrouw Nota, de heer Kuiper en de heer Joosten spreken in.  
Het volgende wordt toegezegd: 

 In de evaluatie van de burgerparticipatie zal ook de beantwoording van de 
zienswijzen en de eenduidige communicatie met betrokkenen een plaats 
krijgen. Bij die brede evaluatie moet ook goed bezien worden welke vormen 
van participatie werken en welke niet. 

 Op uitvoeringsniveau zullen er contactmomenten zijn met betrokkenen. 

 De financiële, technische en juridische risico's zullen in BOB-sessies in de 
commissie Waterveiligheid aan de orde komen. Daarbij zullen ook de 
bevindingen van Deltares alsmede de rapportage van de 
Rekenkamercommissie betrokken worden.  In algemene zin zullen de risico's 
voor het AB nog beter in beeld gebracht worden.  

 Aan het onafhankelijke adviesteam dijkenontwerp HWBP kan bij innovaties, 
zoals bijvoorbeeld het werken met een kunststof damwand, om een oordeel, 
als een vorm van second opinion, gevraagd worden. 

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

9. Vaststellen van projectplan Waterwet en MER Dijkversterking Tiel-
Waardenburg 

Mevrouw Vastenburg en de heren Van der Linden en Wildenberg spreken in. 
Het amendement "gezonder zonder visvlonder" wordt verworpen met alleen de 
stemmen van de fractie Partij voor de Dieren voor. 
Conform advies besloten. De fractie Partij voor de Dieren stemt tegen dit voorstel 
en AB-lid Daamen onthoudt zich van stemming omdat zijn werkgever bij dit project 
betrokken is. 

10. Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten april 2021 
Afgesproken wordt dat wanneer het een zeer omvangrijk krediet betreft er een 
apart kredietvoorstel aan het AB voorgelegd zal worden (zoals ook deze vergade-
ring) en dat de overige kredietvoorstellen gebundeld aangeboden zullen worden.  
Conform advies besloten.   

11. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 
Conform advies besloten. 

12. Aanvullende motivering peilbesluit Tielerwaard 
Conform advies besloten. 

13. Rondvraag
AB-lid De Raaf is zeer te spreken over de actie "bewuster rijgedrag op de dijk". Bij 
de actie zijn de gemeente, de provincie, de politie, het waterschap en nog meer 
partijen betrokken. Desgevraagd zal nog worden nagegaan hoe de communicatie 
met de bewoners is geregeld.  
AB-lid Van Gent geeft aan dat er een petitie is waarin het ABP wordt opgeroepen 
niet meer te beleggen in fossiele brandstoffen. Deze petitie is inmiddels door 
1.500 waterschapsambtenaren ondertekend. Hij vraagt hoe het CDH tegenover dit 
initiatief staat. Toegezegd wordt dat dit maandag 26 april 2021 in de CDH-vergade-
ring besproken zal worden en dat de vragensteller daarna antwoord zal ontvangen. 
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AB-lid Van Loenen Martinet vraagt naast de feitenoverzichten die het Algemeen 
Bestuur inmiddels heeft ontvangen om een gesprek over het dossier Landgoed 
Hemmen. Toegezegd wordt dat zorgvuldig zal worden bezien wat de mogelijkheden 
zijn. 

Na de rondvraag wordt de motie inzake tegels "Hier begint de zee" ingediend en 
besproken.  
De aanvankelijke motie wordt ingediend door de fracties CDA, Ongebouwd en 
Bedrijven. Tijdens de vergadering wordt de redactie aangepast door de fractie 
Water Natuurlijk. Vervolgens wordt de motie even voor de stemming nog op 
onderdelen aangepast. De versie die in stemming wordt gebracht luidt als volgt: 

MOTIE 23-04-2021 

Betreft: Tegels 'Hier begint de zee'.  

Gelet op: 

 De vervuiling van ons water raakt ons allemaal. 

 De waterkwaliteit bedreigd wordt door afval in het water. 

 Het plasticafval zo in de zee terecht kan komen. 

 We samen verantwoordelijk zijn voor schoon water en een schone 
leefomgeving. 

 We samen werken aan bewustwording bij jong en oud. 

 Het waterschap bij vele uitvoeringsprogramma's samen met gemeenten 
optrekt. 

Verzoekt het CDH om: 

 Daar waar mogelijk een tegel te leggen met de tekst 'Hier begint de zee' om 
mensen zo bewust te maken dat ze geen afval in het water moeten gooien. 

 In overleg te treden met de gemeente Altena om aldaar, als pilot, de eerste 
tegels neer te leggen.  

 Binnen deze pilot relevante aspecten te inventariseren waarop het succes van 
deze pilot geëvalueerd kan worden en hierbij de totale kosten te begroten. 

 Er zorg toe te dragen dat ook het logo van Waterschap Rivierenland wordt 
opgenomen op de tegels en de tegels in de campagne(s) voor het vergroten 
van waterbewustzijn. 

 Ook zelf verantwoordelijkheid te nemen om bij alle activiteiten actief bewust 
te zijn dat de zee hier begint en er zorg voor dragen geen vervuiling aan het 
water toe te brengen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

CDA-fractie  - H. Visser Kieboom 
Fractie Ongebouwd - R. de Graaf 
Fractie Bedrijven - B. de Peuter 
Water Natuurlijk - M.A. de Raaf

Op verzoek van de fractie SGP/CU wordt er een hoofdelijke stemming gehouden. 
Op het moment van stemming zijn de AB-leden Daamen, Doude van Troostwijk en 
Gremmen niet meer aanwezig.  De uitslag van de hoofdelijke stemming is 15 voor 
de motie en 12 tegen, waarmee de motie is aangenomen. Tegen de motie hebben 
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gestemd: de fracties PvdA, VVD, 50 PLUS, SGP/CU en Natuurterreinbeheerders.
Naast hetgeen bij de bespreking al is gemeld worden bij de stemming nog de 
navolgende stemverklaringen afgegeven: 
AB-lid Opschoor: voorkeur voor een zorgvuldige voorbereiding van een afgewogen 
voorstel dat daarna besproken wordt.  
AB-lid Peren: in voorstel is dekking niet aangegeven. 
AB-lid Drost: voorkeur voor een uitgewerkt voorstel in plaats van deze aanpak. 
AB-lid Harbers: voor de motie, maar de wijze waarop dit besluit tot stand is 
gekomen is een aanfluiting.

14. Sluiting 
De dijkgraaf geeft aan dat er vandaag enkele belangwekkende besluiten zijn 
genomen en sluit, om 19.05 uur, deze digitale vergadering.  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 2 juli 2021. 

De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 

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


