
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
d.d. vrijdag 24 september 2021, aanvang 14.00 uur, Hotel van der Valk, Bloesemzaal, Laan van 
Westroijen 10, 4003 AZ Tiel 

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, 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, 
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: H.A. Driessen, L.L. Doude van Troostwijk en G.V. den Hartog,

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

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

2. Vaststellen agenda 
Na een toelichting door heemraad Van’t Pad en een korte daaropvolgende bespreking 
wordt besloten agendapunt 8 niet thans maar in de eerstvolgende AB-vergadering te 
behandelen. Voor het overige wordt met de voorliggende agenda ingestemd.  

3. Trekking stemnummer 
Nummer 26 wordt getrokken, inhoudende dat een eventuele hoofdelijke stemming 
en de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid Reitsma.  

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van  
2 juli 2021 

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

Naar aanleiding van: 
In vervolg op het gestelde bij agendapunt 5. Mededelingen geeft AB-lid Buskens aan 
dat fracties Bedrijven en PvdA in november a.s. terug zullen komen op de thema’s 
inspreken en participatie.  

5. Mededelingen 

 De heemraden Driessen en Den Hartog en AB lid Doude van Troostwijk zijn 
afwezig. 

 Nu de situatie dat weer toelaat zullen er ook weer locatiebezoeken c.q. 
commissievergaderingen op locatie plaats gaan vinden. Eventuele suggesties 
kunnen worden doorgegeven aan de bestuursadviseurs. 

 AB-lid De Groot deelt mede dat hij als raadslid van de gemeente Molenlanden 
niet deelneemt aan de gemeentelijke besprekingen over het onderwerp 
wegenoverdracht. Ook heeft hij aan de griffie gemeld over dit onderwerp geen 
vertrouwelijke raadsinformatie te willen ontvangen.  

6. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken op de lijst opgenomen. 
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7. Beleidskader waterschapserfgoed 
Aangaande dit beleidskader wordt conform advies besloten.  
Op concrete verzoeken wordt op dit moment niet beslist. 
De beslisboom zal nog nader tegen het licht gehouden worden en in het CDH zal nog 
nagegaan worden hoe in de pilot een tussentijdse noodrem/stoplichtprocedure 
vormgegeven kan worden. 

8. Voortgang project 100732 demo installatie medicijnrestenverwijdering rwzi 
Groesbeek 

Dit agendapunt vervalt. 

9. Benoeming leden commissie belast met functioneringsgesprek dijkgraaf 
Conform advies besloten. 

10. Nota Governance Verbonden Partijen Waterschap Rivierenland 2021 
Conform advies besloten.  

11. Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 U16 
Conform advies besloten.

12. Aanpassing projectplan Waterwet Tiel-Waardenburg (Molenblok) 
Conform advies besloten 

13. Rondvraag 

 AB lid Opschoor verzoekt "lokale bestuurders" (dus een AB-lid dat aldaar 
woonachtig is) altijd uit te nodigen bij aangelegenheden (start van 
werkzaamheden/feestelijke afsluiting) die ter plaatse georganiseerd worden. 

 AB-lid Opschoor vraagt aandacht voor de brief van onder meer de Katholieke 
Bond van Ouderen over de financiële situatie van de ouderen. Allereerst zal 
nagegaan worden of de brief is ontvangen en welke reactie daarop is verzonden. 
Als de brief niet is ontvangen zal de heer Opschoor er zorg voor dragen dat deze 
alsnog aan het waterschap gezonden wordt. 

 Van enkele constateringen van AB-lid Van Loenen Martinet over Aquathermie en 
het rapport Waterbasis wordt kennisgenomen en zijn vraag over rol van het 
HWBP alsmede over de HWBP-programmering wordt door heemraad Roorda 
naar voldoening beantwoord.   

14. Behandeling verslag van door de commissie belast met functioneringsgesprek 
dijkgraaf gehouden gesprek met de dijkgraaf in besloten deel van de 
vergadering onder voorzitterschap van de loco-dijkgraaf 

Conform advies besloten 

15. Sluiting 
De dijkgraaf sluit om 14.55 uur deze vergadering.  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 25 november 2021. 

De secretaris-directeur,                                             De voorzitter, 

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


