
 

 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 27 november 2020, 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.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, 
C. Romijn, M.A. de Raaf, N. Reitsma, H. Roorda,  J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 
 

Afwezig: -- 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 
 

 
Tijdens deze ZOOM-vergadering is er gepauzeerd van 12.38 tot 13.15 uur en van 15.00 tot 15.15 uur  
 
 1. Opening 

De dijkgraaf opent deze digitale AB-vergadering om 11.00 uur. 
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor deze digitale vergadering. 
AB-lid Van den Anker wordt gefeliciteerd met zijn benoeming tot lid van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. 
 
De secretaris-directeur leest de namen van de AB leden één voor één voor en 
28 leden geven aan aanwezig te zijn.  
 
1a. Beëdiging de heren H.P. Drost en J.A. den Haan als lid van het Algemeen 

Bestuur van WSRL 
Er vindt zichtbaar een digitale beëdiging plaats, hetgeen binnen de huidige 
wettelijke kaders mogelijk is. Deze twee nieuwe leden zijn zichtbaar en daarmede is 
ook hun aanwezigheid vastgesteld en is het Algemeen Bestuur voltallig.  
 
2. Vaststellen agenda 
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd. 
 
3. Trekking stemnummer 
Zichtbaar voor de camera trekt de dijkgraaf nummer 4, inhoudende dat een 
eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid 
Daamen.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

25 september 2020 
De besluitenlijst van de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur wordt 
overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  
 
5. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
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6. Ingekomen stukken  
Conform advies besloten. 
Toegezegd wordt dat wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen bij de 
golfbaan Spijk de commissie Middelen hiervan in kennis gesteld zal worden.  
 
7. Begroting 2021 
Tijdens de bespreking in eerste en tweede termijn worden de onderstaande 
toezeggingen gedaan: 

 Vanaf heden wordt er ieder jaar een kostenbeheersingspaargraaf in de 
begroting opgenomen.  

 Als de gevolgen van de Coronacrisis op de belastinginkomsten duidelijk zijn zal 
dit met de commissie Middelen gedeeld worden. 

 Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 zal worden ingegaan op de 
ontwikkeling van de formatie, in meerjarenperspectief. 

 Zo mogelijk in het eerste kwartaal maar uiterlijk in het tweede kwartaal van 
2021 zal aan het Algemeen bestuur een Kadernotitie Klimaatadaptatie 
voorgelegd worden. 

Conform advies besloten. 
 

8. Voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel 
Afgesproken wordt dat in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen de 
dijkgraaf het gevoelen van het Algemeen Bestuur aangaande de onderdelen 
waardeontwikkeling (bedrijfs)onroerend goed en onderhoudsspoor nadrukkelijk 
over het voetlicht zal brengen.  
In vervolg op deze toezegging wordt de motie van 50PLUS, Water Natuurlijk, Partij 
voor de Dieren en AWP en LRR aangaande het onderhoudsspoor niet in stemming 
gebracht.  
Conform advies besloten. 
 
9. KRW-maatregelenprogramma voor de planperiode 2022-2027 
Tijdens de bespreking van dit onderwerp worden de volgende toezeggingen 
gedaan: 

 In 2024/2025 zal er, zoals reeds is aangegeven in de nota, een mid-term review 
gehouden worden. 

 Aangaande een op te stellen Plan van Aanpak (PvA) voor de natuur vriendelijke 
oevers (n.v.o.'s) zal nagegaan worden hoe daaraan invulling gegeven kan 
worden en dit zal met de commissie Watersysteem gedeeld worden. 

 Er zal een memo opgesteld worden aangaande de meest recente 
ontwikkelingen met betrekking tot de stikstofproblematiek.  

Een motie, getiteld “Gezond en schoon water in 2027” van de Partij voor de Dieren 
wordt verworpen met de stemmen van de fractie Partij voor de Dieren voor.   
Conform advies besloten, met de stemmen van de fractie Partij voor de Dieren 
tegen.   
 
10. Beleid voor internationale samenwerking van Waterschap Rivierenland 

2020-2030 
Wanneer er een afwijkend verzoek komt zal, alvorens er een besluit wordt 
genomen om dit al dan niet te honoreren, een afzonderlijk voorstel gedaan worden 
aan het Algemeen Bestuur. Voor het overige zal het Algemeen Bestuur op de 
hoogte blijven via de reguliere terugkoppelingen. 
Conform advies besloten. 
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11. Voortgang van de Green Deal Loodvrij 
Conform advies besloten.   
 
12. Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht 
AB-lid Romijn onthoudt zich van stemming omdat hij belangen heeft in het 
betreffende gebied.  
Conform advies besloten, met de stemmen van de fractie Partij voor de Dieren 
tegen. 
 
13. Bestendigen keuze Boezembemaling voor de Nieuwe Overwaard 
Het agendapunt wordt besproken in twee termijnen. Toegezegd wordt dat er in het 
komende halfjaar meer duidelijkheid gegeven zal worden over de "restopgave" 
aangaande de kades. 
Conform advies besloten.  
 
14. Projectplan Waterwet en MER dijkversterking Gorinchem – Waardenburg  
In een korte bespreking worden de volgende toezeggingen gedaan: 

 Het leerverslag waarover in de stukken gesproken wordt zal ter kennis van de 
leden van de commissie Waterveiligheid gebracht worden. 

 Er zal een memo aan de commissie Waterveiligheid voorgelegd worden waarin 
wordt stilgestaan bij de overgang van de projectplan-fase naar de project-
besluit-fase en wat daarvan de gevolgen zijn voor de rol die de diverse gremia 
dan hebben te vervullen. 

AB-lid Daamen onthoudt zich van stemming omdat zijn werkgever bij dit onder-
werp betrokken is. 
Conform advies besloten.  
 
15. 2e Bestuursrapportage 2020 
Conform advies besloten. 
 
16. Toekomstvisie zuiveren 2020-2035 
Conform advies besloten. 
 
17. Vaststellen Projectplan Waalfront Nijmegen  
Conform advies besloten. 
 
18. Kredietaanvraag reparatie vleugel 4E en buitengevels van hoofdkantoor 

Waterschap Rivierenland te Tiel 
Conform advies besloten. 
 
19. Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2020 - gebundelde Aanvraag 
Conform advies besloten. 
 
20. Uittreding GR Park Lingezege 
Conform advies besloten. 
 
21. Beleidsnota Waardering, activering en afschrijving van activa 2020 
Conform advies besloten. 
 
22. Belastingverordeningen 2021 
Conform advies besloten. 
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23. Legesverordening 2021 
Conform advies besloten. 
 
24. Retributieverordening Bommelerwaard 2021 
Conform advies besloten. 
 
25. Toetreding Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK), 

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en waterschap Zuiderzeeland (ZZL) 
tot GR Slibverwerking 2009 

Conform advies besloten. 
 
26. Rondvraag 

 AB-lid De Peuter vraagt aandacht voor het onderwerp slootdempingen. 

 AB-lid De Peuter geeft aan dat er bij de renovatie van de Peulensluis is 
gesproken over bediening op afstand maar dat er toch nog menskracht ter 
plaatse aanwezig is. Afgesproken wordt dat hierop schriftelijk gereageerd zal 
worden.  

 
27. Sluiting 
De dijkgraaf staat allereerst kort stil bij het goede verloop van deze vergadering. Er 
zijn enkele belangrijke, zelfs historische, besluiten in unanimiteit genomen. Er is 
zeer gedisciplineerd, digitaal, vergadert, en dat gedurende ruim 5 uur, met twee 
pauzes. De dijkgraaf spreekt de wens uit dat we elkaar, ook in AB-verband, na de 
jaarwisseling weer in goede gezondheid mogen ontmoeten en dat dan zo mogelijk 
fysiek zal zijn. Daarover zal begin januari met de fractievoorzitters gesproken 
worden. 
De dijkgraaf deelt ten slotte mede dat, wanneer het presidium daarmee instemt, de 
stukken betreffende het Waterbeheerprogramma (WBP) eerder aan de commissie-
leden toegezonden zullen worden dan de overige stukken voor de commissie-
vergaderingen.  
De dijkgraaf sluit, om 16.15 uur, deze digitale vergadering.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 19 februari 2021. 
 
De secretaris-directeur, De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


