
 

 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
d.d. vrijdag 18 februari 2022, aanvang 14.00 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, H. J. Diependaal, L.L. Doude van Troostwijk, 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, A. van den Herik, 
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, B. de Peuter, N. Reitsma, 
C. Romijn, E. Schlösser, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers  
 

Afwezig: M.A. de Raaf 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 

 

Tijdens deze ZOOM-vergadering is gepauzeerd van 15.25 tot 15.35 uur. 
 

1.  Opening 
De dijkgraaf opent de digitale vergadering om 14.00 uur. 
Vanwege de stormwaarschuwing is er, in overleg met de fractievoorzitters, voor gekozen 
deze vergadering digitaal plaats te laten vinden.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van AB-lid De Raaf.  
 

2.  Vaststellen agenda 
Agendapunt 8. Delegatiebesluit nautisch beheer Gelderland wordt alsnog een hamerstuk.   
Agendapunt 12. Toelating lid Algemeen Bestuur A. Van Straten wordt verplaatst tot na 
agendapunt 20. Afscheid J. Opschoor.  
Met inachtneming van deze twee wijzigingen wordt de agenda overeenkomstig het 
ontwerp vastgesteld.  
 

3.  Trekking stemnummer 
De Rondvraag en een eventuele hoofdelijke stemming zullen aanvangen bij nummer 23, 
zijnde H. van 't Pad.  
 
De secretaris-directeur leest de namen van de AB-leden één voor één voor en 29 leden 
geven aan aanwezig te zijn. Daarmee is het Algemeen Bestuur, op AB-lid De Raaf na, 
voltallig.  
 

4.  Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van 
26 november en 24 december 2021 
Besluitenlijst 26 november 2021: 
Op pagina 5 van 7 bij agendapunt 10. Beleidsplan Meerjarenbaggerprogramma zal bij het 
eerste gedachtestreepje tussen de woorden "over de" en "uitvoering" worden opgenomen: 
"resterende vragen, de pijnpunten en de". 
Met inachtneming van deze toevoeging wordt deze besluitenlijst overeenkomstig het 
ontwerp vastgesteld.  
 
De besluitenlijst van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 december 2021 
wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  
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5.  Mededelingen 
AB-lid De Groot deelt mede dat hij bij de agendapunten 7 en 10 vandaag nog het woord kan 
en zal voeren namens zijn fractie omdat hij thans nog niet officieel de onafhankelijk voor-
zitter van de commissie Watersysteem is.   
 
De dijkgraaf deelt mede dat er de laatste tijd veel aandacht is in de media voor een veilige 
werkomgeving. Mocht zich een situatie voordoen waarbij een bestuurder zich niet veilig 
voelt dan kan men dit aangeven bij hem of bij de externe vertrouwenspersonen die 
daarvoor is. In aanvulling deelt de secretaris-directeur mede dat een veilige werkomgeving 
van groot belang is en dat de directieraad en de ondernemingsraad dit punt opnieuw op de 
agenda hebben geplaatst. De meer formele/beleidsmatige kant van dit onderwerp is op 
orde. De bewustwording onder de medewerkers zal vergroot worden en van de leiding-
gevenden wordt voorbeeldgedrag gevraagd. Signalen kan men melden bij de interne en bij 
de externe vertrouwenspersonen.  
 
De mondelinge mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

6.  Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

7.  Plan van aanpak Fase 3 KIS 
Uit de bespreking komen de navolgende zaken naar voren:  

 Afwikkeling van de resterende schadegevallen heeft de hoogste prioriteit. 
Daarbij zal een coulante houding getoond worden.  

 Het recent ontvangen advies van ENW en een zeer recent ontvangen brief van prof. 
Van Baars zullen worden betrokken bij fase 3.  

 Fase 3 zal moeten leiden tot de beantwoording van alle thans nog resterende vragen. 

 Het risicomanagement verdient in het algemeen, en bij de dijkverbeteringsprojecten in 
het bijzonder, meer aandacht.  

 De commissie Waterveiligheid zal bij het vervolgproces nadrukkelijk betrokken worden.  

 Als AB-lid Harbers over informatie beschikt die de overige bestuursleden niet hebben 
dan is het dienstig dat hij deze informatie deelt met het bestuur en de organisatie.  

 De vragen ex artikel 4.5. RvO AB  die door de fractie VVD worden aangekondigd zullen 
via de gebruikelijke procedure worden afgewikkeld.  

 Het totaalbedrag aan uitgekeerde schadevergoedingen zal met de commissie 
Waterveiligheid gedeeld worden.  

 Er zal een onderzoek worden gedaan naar de aanbesteding. 

 Schade ontwikkelt zich in de tijd, wanneer is er sprake van een eindbeeld van de 
schade? 

 Het beleid ten aanzien van het amoveren van woningen bij een dijkverbetering vraagt 
wellicht om een herziening. 

 De opmerkingen aangaande de bestuurscultuur, bestuurlijke verantwoording en de 
organisatiecultuur zullen onderwerp van gesprek zijn in de eerstkomende vergadering 
van het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf.  Ook het CDH zal zich over deze 
onderwerpen buigen.  

 Het CDH zal zich nader beraden op de gedane suggestie om een ombudsman aan te 
stellen.  

Met inachtneming van de vorenstaande opmerkingen en aandachtpunten wordt unaniem 
conform advies besloten.  
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9. Resultaten analyse maaivelddaling Alblasserwaard met uitgangspunten voor het 
peilbesluit Alblasserwaard 
Toegezegd wordt dat zodra de provinciale overheid een besluit heeft genomen over de 
Veenweidestrategie dit dan aan de commissie Watersysteem voorgelegd zal worden, met 
een voorstel over de te nemen vervolgstappen.  
 
Bij dit agendapunt wordt het onderstaande amendement ingediend.  
  
Amendement: Naar een dynamisch waterpeil in de Alblasserwaard 
Ingediend in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland op 
18 februari 2022 en conform het artikel 4.4 reglement van orde voor het Algemeen Bestuur 
2019. 
De ondergetekenden stellen m.b.t. het onderwerp "Resultaten analyse maaivelddaling 
Alblasserwaard met uitgangspunten voor het peilbesluit Alblasserwaard" het volgende 
amendement voor. 
 
Constaterende dat: 
- in 2022 het peilbesluit Alblasserwaard zal worden herzien en de uitgangspunten voor 

het nieuwe peilbesluit worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 18 februari 
2022; 

- er een maatschappelijke discussie wordt gevoerd over de toekomst van het veenweide-
gebied in relatie tot aspecten als bodemdaling en CO2-uitstoot; 

- het klei op veen weidegebied van de Alblasserwaard een bijzonder en waardevol 
karakter heeft; 
dorpen, steden en het open landschap wisselen elkaar af; 
wonen, bedrijvigheid, natuur en landbouw zijn als huidige gebruiksfunctie een gegeven; 

- het waterbeheer van grote invloed is op de toekomst van de gebruiksfuncties voor 
bewoners en ondernemers; 

- het waterschap een belangrijke rol en verantwoordelijkheid heeft om de gebieds-
functies te bedienen; 

Overwegende dat: 
- het afschaffen van het winterpeil een grote impact heeft op het watersysteem in de 

Alblasserwaard; met het afschaffen van het winterpeil een grote buffer en bergings-
capaciteit verdwijnt uit het watersysteem; 

- in periode waarin de bodem reeds verzadigt is met water, door een piekbelasting deze 
reserve capaciteit nodig is om bebouwde gebieden droog te houden; 

- het wegvallen van de buffer en bergingscapaciteit op gespannen voet staat met de 
NBW normering; 

- het opzetten van het waterpeil in de winter maar een zeer beperkte tot geen invloed 
heeft op de gemiddelde bodemdaling van 2 tot 3 mm per jaar; 

- het opzetten van het waterpeil in de winter kan leiden tot een grotere uitspoeling en 
afspoeling van nutriënten in het voorjaar; 

- het afschaffen van het winterpeil en het inbouwen van meer flexibiliteit in de vorm van 
een peilmarge, onvoldoende duidelijkheid en zekerheid geeft aan de bewoners en 
ondernemers in het gebied; 

- het afschaffen van het winterpeil een disproportionele last neer legt bij de gebruikers in 
relatie tot de geringe effectiviteit van de maatregel; 

- het vertragen van de bodemdaling een verantwoordelijkheid is, waar iedereen aan bij 
kan en moet dragen; 

- met de maatregelen die bijdragen aan de beperking van de bodemdaling, het 
karakteristieke karakter van het landschap en de functies die het dragen behouden 
moet blijven; 
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Besluit om: 
Punt 3 van het voorstel wat gaat over het afschaffen van het winterpeil te veranderen in: 
3. Beperken winterpeil tot 5 cm beneden het zomerpeil in plaats van de huidige gangbare 
10 cm. In combinatie met een peilmarge van 5 cm kan flexibel en dynamisch ingespeeld 
worden op de specifieke omstandigheden. 
Bij het vaststellen van het peilbesluit zullen de gevolgen van het beperken van het winter-
peil in beeld worden gebracht, evenals andere effecten. Deze gevolgen en andere effecten 
zullen uiterlijk in 2030 worden geëvalueerd. 
 
Kees Romijn, namens de fractie VVD Waterschap Rivierenland.  
Bas de Groot, namens de fractie SGP/CU Waterschap Rivierenland  
Arie van den Herik, namens de fractie CDA Waterschap Rivierenland  
Bas de Peuter, namens de fractie Bedrijven Waterschap Rivierenland  
Jan Bikker, namens de fractie Ongebouwd Waterschap Rivierenland  
Theo Weijers, namens de fractie 50 plus Waterschap Rivierenland 
 
Dit amendement wordt vrijwel unaniem ondersteund. 
 
Er wordt conform het in bovenstaande zin geamendeerde voorstel besloten. De fracties 
AWP/LRR, Partij voor de Dieren en Natuurterreinbeheerders stemmen tegen.  
 
De motie "Peil volgt functie" wordt verworpen met de stemmen van de fracties Partij voor 
de Dieren en Natuurterreinbeheerders voor.   
 

10. Kredietaanvraag planuitwerkingsfase kadeversterking regionale keringen 1e tranche A5H 
Conform advies besloten met de kanttekening dat in de komende of de daaropvolgende 
vergadering van de commissie Watersysteem een nadere uitleg gegeven zal worden over 
het RGBO, in het bijzonder bij regionale keringen.  
  

11. Benoeming voorzitters vaste commissies van advies 
Bij acclamatie worden de voorzitters van de commissie Watersysteem en de commissie 
Waterketen benoemd.  
 

8.  Delegatiebesluit nautisch beheer Gelderland 
Conform advies besloten. 
 

13. Vervangen van de elektrische installatie van 8 watersysteemgemalen 
Conform advies besloten. 
 

14. Aanvraag krediet voor aanpak project overstijgende natuurcompensatie HWBP 
Conform advies besloten. 
 

15. Herbenoeming commissielid-plv. voorzitter gezamenlijke adviescommissie Awb met 
WSHD 
Conform advies besloten.  
 

16. Onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2022 Waterschap Rivierenland 
Conform advies besloten. 
 

17. Rapport Onderzoek Implementatie Omgevingswet 
Conform advies besloten. 
 

18. BSR Kadernota 2023-2026 
Conform advies besloten. 
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19. Rondvraag 

 Op een vraag van AB-lid De Peuter over het antwoord op zijn eerder gestelde vraag 
over de aanbevelingen die door de Rekenkamercommissie zijn gedaan aangaande het 
stedelijk waterbeheer antwoordt heemraad Groenenberg dat dit binnenkort valt te 
verwachten. 

 De suggestie van AB-lid Schlösser om een vertegenwoordiger van de waterschappen 
deel te laten nemen in een informeel samenwerkingsverband aangaande de RES 
Rivierenland zal heemraad Van't Pad voorleggen aan de (nieuwe) voorzitter van de 
commissie Waterketen.  

 De problematiek als gevolg van de forse toename van het aantal bevers, zoals door AB-
lid van den Anker naar voren wordt gebracht, wordt door heemraad Gremmen 
onderkend. Inmiddels zijn er in het gebied van het waterschap ongeveer 1500 bevers. 
Het eerder vastgestelde protocol zal in dezen gevolgd worden. AB-lid Bikker vult aan 
dat een snel optreden noodzakelijk is.   

 AB-lid Van Gent geeft aan dat er een initiatief van de provincie is om langs de Bergsche 
Maasdijk 50 populieren, die onderdeel uitmaken van een beschermd dorpsgezicht, te 
kappen. Hij verzoekt om in overleg te gaan met de gemeente en de bewoners. 
Heemraad Laeven zegt toe dat deze vraag schriftelijk beantwoord zal worden. 

 
20. Afscheid J. Opschoor 

Bij dit agendapunt wreekt zich het feit dat er digitaal vergaderd moet worden. Een afscheid 
is op deze wijze toch veel minder persoonlijk. De dijkgraaf spreekt de vertrekkende 
bestuurder met enkele hartelijke woorden toe. Vervolgens spreekt de (nieuwe) voorzitter 
van de fractie 50 PLUS, AB-lid Weijers, de heer Opschoor toe. Het slotwoord is aan de 
vertrekkende bestuurder waarbij deze uitvoerig ingaat op verleden, heden en toekomst. De 
dijkgraaf en de heer Opschoor stellen elkaar respectievelijk een roemer en een 
trappistenbiertje in het vooruitzicht.    
 

12. Toelating lid Algemeen Bestuur A. Van Straten 
Mevrouw Reitsma doet verslag vanuit de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. 
Het voorstel is de heer Van Straten toe te laten tot het Algemeen Bestuur. 
Conform dat advies wordt besloten.  
De heer Van Straten legt vervolgens de eed af. 
 

21. Sluiting 
De dijkgraaf spreekt de wens uit dat er bij geen van de deelnemers aan de vergadering 
stormschade zal zijn en sluit om 17.35 uur deze digitale vergadering.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap 
Rivierenland d.d. 22 april 2022. 
 
De secretaris-directeur,                                             De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 
 

 


