
 

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 2 juli 2021, aanvang 11.00 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.P. Drost, R.P. van Gent, 
M.C. de Graaf-Groeneveld (vanaf 11.10 uur), 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 (vanaf 11.35 uur), H.T. Peren, B. de Peuter, M.A. de Raaf 
(vanaf 11.10 uur), N. Reitsma, C. Romijn, H. Roorda, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 
 

Afwezig: H.A. Driessen 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 

 

Tijdens deze ZOOM-vergadering is er gepauzeerd van 13.00 tot 13.30 uur. 
 

 1. Opening 
De dijkgraaf opent deze digitale AB-vergadering om 11.00 uur. 
 
Direct aan het begin van de vergadering meldt de dijkgraaf dat het rapport van 
Deltares met betrekking tot de analyse van de waterveiligheid van het dijktraject 
Kinderdijk-Schoonhoven (KIS) zojuist is verschenen en nu beschikbaar wordt gesteld 
aan de leden van het Algemeen Bestuur. Dit is rapport is een reactie op de rapportage 
van prof. dr. ir. Van Baars "De Lekdijk is lekgestoken". Hij gaat daarbij kort in op de 
inhoud van het rapport van Deltares en op het vervolgproces. De belangrijkste 
conclusie is dat de dijk veilig is. De verdere inhoudelijke bespreking zal aan de orde 
zijn in de extra vergadering van de commissie Waterveiligheid die gehouden zal 
worden op maandag 5 juli 2021, aanvang 17.30 uur. De stukken voor die vergadering 
zullen ook op zeer korte termijn beschikbaar worden gesteld. 
Daarmede is het eerste deel van agendapunt 5 afgehandeld. 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van deze mededelingen. 
 
De secretaris-directeur leest de namen van de AB leden één voor één voor. Enkele 
leden zijn bij aanvang niet aanwezig maar maken zich later kenbaar. Er zijn 29 AB-
leden aanwezig. Heemraad Driessen is wegens ziekte verhinderd.  
 
2. Vaststellen agenda 
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd, waarbij wordt afgesproken dat hoewel 
agendapunt 13 een hamerstuk is hierover toch het woord gevoerd kan worden omdat 
de behandeling niet via de reguliere procedure is verlopen maar via een schriftelijke 
ronde.  
 
3. Trekking stemnummer 
Nummer 7 wordt getrokken, inhoudende dat een eventuele hoofdelijke stemming en 
de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid Drost.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
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betreft het niet een verzoek om nadere informatie maar om een gesprek. De toege-
zonden informatie is niet naar één lid gezonden maar aan het gehele AB. Dit zal 
worden gewijzigd.  
Met inachtneming van deze aanpassingen wordt de besluitenlijst van de vorige 
vergadering van het Algemeen Bestuur overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  
 
5. Mededelingen (o.a. Analyse waterveiligheid KIS-toetsing aspecten uit 

rapportage "De Lekdijk is lekgestoken", motie tegels) 
AB-lid Buskens deelt mede dat de fracties Bedrijven en PvdA zich, naar aanleiding van 
de laatste AB-vergadering, nader aan het bezinnen zijn op de thema's inspreken en 
participatie. Dit zou kunnen leiden tot een voorstel om het Reglement van Orde van 
het AB  aan te passen. De leden van het AB zullen hierover in het zomerreces 
benaderd worden waarna dit onderwerp aan de orde kan komen in de eerstkomende 
vergadering van de commissie Waterveiligheid. 
 
Heemraad Roorda geeft de meest recente procedurele ontwikkelingen aangaande de 
plannen Molenblok en Slingenbos door. In de eerstkomende vergadering van de 
commissie Waterveiligheid zal een voorstel tot partiële herziening van het projectplan 
Waterwet aangeboden worden. 
 
Het eerste onderdeel van de schriftelijke mededelingen is direct na de opening van de 
vergadering aan de orde geweest. 
 
Na een korte bespreking wordt bij de memo motie tegels toegezegd dat het 
waterschap in de communicatie aandacht zal (blijven) besteden aan het onderwerp 
van deze actie, te weten zorg voor de waterkwaliteit.  
 
6. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken op de lijst opgenomen. 
 
De na de opstelling van de lijst per e-mail ontvangen brief van vijf gemeenten 
aangaande de overdracht wegen zal, voorzien van een reactie van het CDH, worden 
toegezonden aan de leden van de commissie Middelen.  
 
7. Voorjaarsnota 2021 (incl. herziening kostentoedelingen) 
Na een bespreking in twee termijnen worden de navolgende conclusies getrokken c.q. 
afspraken gemaakt. 

 In het voorstel zal de juiste datum genoemd worden waarop de Omgevingswet in 
werking treedt (1 juli 2022). 

 De evaluatie van het kosten van de invoering van de Omgevingswet loopt via de 
Unie van Waterschappen en zal, wanneer deze beschikbaar is, worden gedeeld 
met de commissie Middelen. 

 De ontwikkeling van de formatie heeft doorlopend de aandacht. Dit onderwerp 
komt in deze AB-vergadering bij meerdere agendapunten aan de orde. In de 
overeengekomen tussenstap in de opmaat naar de begroting 2022 zal bezien 
worden in welke mate uitbreiding van het aantal fte aan de orde c.q. 
onontkoombaar is, in aanvulling op de in de Voorjaarsnota opgenomen 4,3 fte. 
De heemraad zegt desgevraagd toe dat er tot en met 2022 geen formatie-
uitbreiding aan de orde is anders dan hiervoor genoemd. 

 In het overleg fractievoorzitters/dijkgraaf zal het procesvoorstel aangaande de 
begrotingsbehandeling aan de orde komen.  

Conform advies besloten. 
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8. Beleidsnota Vergunningen, Toezicht en Handhaving Waterschap Rivierenland 
2022-2027 

Na een bespreking in twee termijnen worden de navolgende toezeggingen gedaan. 

 Het Algemeen Bestuur zal een overzicht ontvangen van de meldingen en 
vergunningsaanvragen over de jaren 2019 en 2020.  

 Medio september zal gesproken worden over het aantal fte dat nodig is om de 
taken goed te kunnen vervullen bij de afdeling VTH.  

 De inzet van het waterschap is er maximaal op gericht de wettelijke termijnen in 
acht te nemen, ook als het gaat om de afwikkeling van meldingen en 
vergunningsaanvragen.  

 Ten aanzien van het inhalen van de achterstanden bij de afdeling VTH zal een 
maximale inspanning geleverd gaan worden en zal het Algemeen Bestuur op de 
hoogte worden gehouden van de vorderingen. Overigens worden dergelijke 
ontwikkelingen in de toekomst ook via de bestuursrapportages gerapporteerd.  

 In algemene zin blijft een aandachtspunt dat nota's, voorstellen, memo's enz. ook 
voor de niet-ingewijden leesbaar en helder zijn.  

Conform advies besloten.  
 
9. BSR begroting 2022 incl. meerjarenraming 2023-2025  
In de laatste zin van de uitgaande brief de woorden "op zo kort mogelijke termijn" 
wijzigen in "dit jaar". 
Met inachtneming van deze wijziging wordt conform advies besloten.  
Heemraad van 't Pad zal, gehoord de beraadslagingen, in de komende vergadering 
van het AB van BSR een helder signaal afgeven.  
Met de komst van een afvaardiging van BSR naar de eerstkomende vergadering van 
de commissie Middelen, ten einde met elkaar van gedachten te wisselen, wordt 
ingestemd.  
 
10. Jaarstukken BSR 2020 (jaarverslag en jaarrekening)  
Conform advies besloten. 
 
11. Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok 
Belangstellend wordt uitgezien naar de evaluatie aangaande GoWa,TiWa en Wos. 
Deze zal te zijner tijd ook geagendeerd worden voor de commissie Waterveiligheid. 
Afgesproken wordt dat memo's die tussentijds worden toegezonden ook in NotuBox 
opgenomen zullen worden. Conform advies besloten. 
 
12. Biodiversiteit op terreinen en percelen 
Conform advies besloten met een tegenstem van de fractie Partij voor de Dieren.  
 
13. Urgente acties 2021 ten behoeve van informatieveiligheid  
Toegezegd wordt dat ook telkens de handmatige bediening bezien zal worden zodat 
ten tijde van calamiteiten gemalen toch hun werk kunnen blijven doen. Voor 
rioolwaterzuiveringsinstallaties is dit ingewikkelder te realiseren. Conform advies 
besloten.  
 
14. 1e Bestuursrapportage 
Conform advies besloten. 
 

15. Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht 
Conform advies besloten. De fractie Partij voor de Dieren stemt tegen dit voorstel en 
geeft in een stemverklaring aan dat er andere maatregelen zijn die meer effect 
hebben. 
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16. Conceptbegroting 2022-2026 AQUON + Jaarstukken 2020 AQUON 
Conform advies besloten. 
 

17. Jaarrekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 Openbaar Lichaam 
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 

Conform advies besloten. 
 

18. Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Het 
Waterschapshuis 

Conform advies besloten. 
 

19. Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Drechtsteden 
Conform advies besloten. Vanwege zijn positie bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid onthoudt AB-lid De Raaf zich van stemming. 
 

20. Ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Slibverwerking 2009 

Conform advies besloten. 
 

21. Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg 
Conform advies besloten. 
 
22. Rondvraag 

 Er zal, vanwege diens afwezigheid wegens ziekte, namens het Algemeen Bestuur, 
een attentie aan heemraad Driessen gestuurd worden. 

 AB-lid Harbers vraagt er aandacht voor dat er bij het verzoek om te komen tot 
zonnepanelen in de retentievijvers van bedrijvenpark Bijsterhuizen door het 
waterschap niet wordt meegewerkt, maar gesteld wordt dat dit pas kan nadat de 
uitkomsten van een studie bekend zijn. 
Afgesproken wordt dat intern nagegaan zal worden wat de feiten zijn en dat hij 
daarover vervolgens geïnformeerd zal worden.  

 
23. Motie vreemd aan de orde van de dag 
De Motie vreemd "Laatbloeiers in maaibeleid", ingediend door de Partij voor de 
Dieren wordt, na een uiteenzetting door de heemraad, niet in stemming gebracht 
maar aangehouden, dit mede omdat het maaibeleid jaarlijks wordt geëvalueerd. 
 
24. Sluiting 
De dijkgraaf dankt de aanwezigen voor de getoonde vergaderdiscipline en hoopt 
maandag de AB-leden te ontmoeten bij de heidag over de evaluatie van de 
bestuurlijke vernieuwing. Omdat wellicht niet allen dan aanwezig zijn wenst hij reeds 
nu eenieder een mooie zomer toe. De dijkgraaf sluit vervolgens, om 15.15 uur, deze 
digitale vergadering.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 24 september 2021. 
 
De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


