
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 22 mei 2020, 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, L.L. Doude van Troostwijk, H.A. Driessen, 
R.P. van Gent, M.C. de Graaf-Groeneveld, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, B. de 
Groot, 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, H.W. Mulder-Fokker, 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, T. Stam, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: --

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening
De dijkgraaf opent deze digitale AB-vergadering om 14.00 uur. 
De secretaris-directeur leest de namen van de AB leden één voor één voor en op 
basis van de reacties wordt vastgesteld dat het AB voltallig is.  

2. Vaststellen agenda 
Omdat door de fractie Partij voor de Dieren een motie bij het betreffende 
agendapunt is aangekondigd en omdat er bij deze fractie behoefte is aan een 
stemverklaring wordt agendapunt 10 alsnog een bespreekstuk. 
Voor het overige wordt met de voorliggende agenda ingestemd.  

3. Trekking stemnummer 
Zichtbaar voor de camera trekt de dijkgraaf nummer 8, inhoudende dat een 
eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij AB-lid De 
Graaf-Groeneveld.  

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
21 februari 2020 

Bij het gestelde op pagina 2 van 3, agendapunt 7. Positiebepaling Bodemdaling in 
het veenweidegebied, derde bullit, behoeft volgens AB-lid Van der Netten van Stigt 
de passage "In algemene zin wordt de keuze gemaakt voor de Samenwerkende rol" 
nuancering. Er was wel support voor deze rol maar de vraag is of dat in algemene 
zin was.  
De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt, met inachtneming van de 
gemaakte opmerking, overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. 

5. Mededelingen 

 De dijkgraaf vraagt kort aandacht voor de spelregels bij digitaal vergaderen. 

 De voorzitter van de commissie functioneringsgesprek dijkgraaf i.o., AB lid 
Van der Netten van Stigt, doet een korte mededeling betreffende de door de 
commissie te volgen procedure. De fractievoorzitters zullen verzocht worden 
hun feedback te geven en de leden van de fracties worden verzocht hun 
visie kenbaar te maken aan hun fractievoorzitter. 
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Aanvullend deelt de dijkgraaf nog mede dat de leden van de commissie nog 
niet zijn benoemd omdat daarvoor een fysieke bijeenkomst noodzakelijk is. 

 Heemraad Gremmen geeft uitvoerig de huidige stand van zaken door 
aangaande het droogteprobleem.  
AB-lid De Raaf geeft aan dat er, zoals bekend, een motie over dit onderwerp 
is voorbereid.  
De dijkgraaf vult aan dat dit een motie is over een onderwerp dat niet op de 
agenda staat en dat deze motie dus na de Rondvraag aan de orde zal komen.

6. Ingekomen stukken  
Geen. 

7. Intentieovereenkomst en kredietaanvraag voor de voorbereidingsfase van 
de ontwikkeling van een windturbine op het RWZI-terrein te Arnhem 

Gezien de opstelling van de verschillende fracties en gehoord de beraadslagingen 
worden de navolgende afspraken gemaakt: 

 dit voorstel wordt niet in stemming gebracht en afgevoerd van de agenda; 

 extra aandacht wordt gevraagd voor haalbaarheidsonderzoek en exploitatie;

 de grondpositie komt in het vervolgtraject aan de orde; 

 naar de hoogte van het bedrag aan voorbereidingskosten zal nog eens 
gekeken worden; 

 de in het verleden vastgestelde uitgangspunten zullen opnieuw tegen het 
licht gehouden worden; 

 nagegaan zal worden of er mogelijk locaties zijn voor meerdere windmolens;

 op basis van hetgeen ter tafel is gebracht zal de heemraad een nieuw 
voorstel voorbereiden dat in principe geagendeerd zal worden voor de 
eerstkomende reguliere commissievergadering. 

Diverse fracties geven aan het zeer te waarderen dat de heemraad niet het voorstel 
in stemming laat brengen maar de bereidheid heeft getoond goed naar het AB te 
willen luisteren. Het vervolgvoorstel wordt afgewacht. 

8. Krediet strategische gronden gebiedsprogramma A5H 
Conform advies besloten.  

9. Biodiversiteit op dijken
Bijzonder is dat het juist vandaag de door de VN uitgeroepen "Internationale Dag 
van de Biodiversiteit" is. 
Toegezegd wordt dat: 
- de resultaten van de pilots zullen worden gecommuniceerd; 
- als er mededelingen te doen zijn over een mogelijke stikstofcompensatie dan 

zullen deze gedeeld worden;  
- zoals eerder afgesproken zal er een evaluatie worden gehouden en alsdan zal 

bepaald worden hoe in de toekomst met dit onderwerp omgegaan zal 
worden; 

- nagegaan zal worden of ook op schouwpaden en regionale keringen dit beleid 
toegepast kan worden, waarbij wel aandachtspunt is dat regionale keringen 
vaak niet in eigendom zijn bij het waterschap. 

Conform advies besloten.  

10. Plan van Aanpak 'Muskusrat terugdringen tot de landsgrens'
Een motie van de Partij voor de Dieren, waarin wordt verzocht de term "beheer" te 
veranderen in "bestrijding" en de term "vangen" te veranderen in "vangen en 
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doden" wordt ingetrokken. Toegezegd wordt dat de portefeuillehouder bij de 
collegae-waterschappen in het samenwerkingsverband aandacht zal vragen voor 
een heldere communicatie, met de restrictie dat dat niet mag leiden tot extra 
uitgaven. 
Conform advies besloten, met de stemmen van de fractie Partij voor de Dieren 
tegen.   

11. Overdracht wegentaak waterschap 
AB-lid De Groot neemt niet deel aan de eventuele beraadslagingen en stemming 
over dit onderwerp.  
Conform advies besloten.  

12. Rondvraag 

 AB-lid De Peuter vraagt aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis. 
Geantwoord wordt dat dit onderwerp de volle aandacht van het CDH heeft 
en dat indien er voorstellen in dit kader gedaan zullen worden deze via de 
reguliere weg via de commissie naar het AB geleid zullen worden.  

 AB-lid Van den Anker vraagt aandacht voor het uitstel van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan. In de 
vergadering van de commissie Middelen van 26 mei 2020 zal aan de orde 
komen welke kosten WSRL tot nu toe in dit kader heeft gemaakt.  

 AB-lid Stam vraagt of er al enig zicht is op het weer fysiek kunnen 
vergaderen. De dijkgraaf en de secretaris-directeur geven aan dat dit 
doorlopend de aandacht heeft.  Aandachtspunt is dat het een goede zaak is 
wanneer de diverse overheden hierin gelijk op lopen.  Wanneer er meer 
duidelijkheid is zullen de fractievoorzitters en het presidium hierover 
geïnformeerd worden.  

 AB-lid Reitsma heeft veel waardering voor het werk dat is verzet om te 
komen tot een zo goede wijze van digitaal vergaderen. Andere fracties delen 
dit. 

 AB-lid van Loenen-Martinet vraagt of de position paper die bij de UvW aan 
de orde is geweest inzake de Internationale Dag van de Biodiversiteit in de 
commissie aan de orde gesteld kan worden. Dit wordt toegezegd.  

Na de Rondvraag wordt een motie van de fracties Water Natuurlijk, SGP/CU, 
natuurterreinbeheerders, ongebouwd, PvdA, Partij voor de Dieren en CDA 
behandeld.  

MOTIE 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 22 
mei 2020, 

Overwegende dat: 
- 2018 was een droog jaar, 2019 een jaar met droogterecords. 2020 lijkt, 

volgens sommige verwachtingen, nog droger te worden. In ons rivierenland 
heeft droogte grote impact op biodiversiteit, landbouw en leefbaarheid. 

- Voor de klimaatadaptatie is er veel aandacht voor wateroverlast. De 
uitdagingen die onze aanpak ter voorbereiding op de klimaatadaptatie 
behelst, moeten meer integraal benaderd worden waarbij men zich meer 
moet richten op droogte en zoetwatervoorziening, zo ook hittestress en 
lage rivierstanden. 
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- Deze aspecten manifesteren zich al in het huidige klimaat maar zullen 
knelpunten worden in de (recente) toekomst die beleidskeuzes verlangen 
van het waterschap. 

- Door de verscheidenheid van bodemgesteldheid binnen waterschap 
Rivierenland maatwerk wordt gevraagd om deze aspecten het hoofd te 
bieden. 

- Zoetwatervoorziening in vergelijking tot droogte en hittestress niet is 
opgenomen in het beleid van klimaatadaptatie. 

- Zoetwatervoorziening voorwaarde scheppend faciliteert ter bestrijding van 
droogte en hittestress. 

-
Verzoekt het college: 

- om meer aandacht en prioriteit te geven aan droogte, 
zoetwatervoorziening en hittestress en de maatregelen die het waterschap 
kan nemen, 

- met de samenwerkende partners gezamenlijk op te trekken om 
maatregelen en gebiedsgerichte mogelijkheden voor deze problematiek uit 
te werken, 

- deze aandacht en prioriteit over droogte, zoetwatervoorziening en 
hittestress prominent in het waterbeheerprogramma te laten landen, 

- en het Algemeen Bestuur te informeren en mee te nemen in de 
mogelijkheden die zoetwatervoorziening heeft ter bestrijding van droogte 
en hittestress en toe te lichten welke financiële investeringen hiervoor 
noodzakelijk zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

AB-lid De Raaf geeft, als indiener en eerste ondertekenaar, een korte toelichting op 
de motie. 

De motie wordt unaniem aangenomen. Omdat de motie is aangenomen zal de 
tekst worden opgenomen in de besluitenlijst. 

De dijkgraaf geeft aan dat bij de verdere voorbereidingen van het Water Beheer 
Programma aandacht gegeven zal worden aan de inhoud van deze motie. 

13. Sluiting 
De dijkgraaf dankt allen voor de gedisciplineerde wijze van digitaal vergaderen, 
spreekt de wens uit elkaar op niet al te lange termijn weer fysiek te kunnen 
ontmoeten en sluit, om 16.40 uur, de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 26 juni 2020. 

De secretaris-directeur,                                         De voorzitter, 

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


