
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. woensdag 3 april 
2019, aanvang 09.45 uur, in een vergaderzaal van restaurant De Korenmolen te 
Maasbommel 

Deelnemers: Prof. Dr. J.C. Verdaas (dijkgraaf), Ir. 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, 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, 
H. Roorda, T. Stam, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: M.P. Laeven, H.W. Mulder-Fokker en C. Romijn

Opgesteld door: C.D. van Bennekom
(Omdat er geen geluidsopnamen gemaakt zijn van deze bijeenkomst is de 
besluitenlijst uitgebreider dan normaliter) 

1. Opening
De dijkgraaf opent deze zeer korte formele AB-vergadering, die voorafgaat aan het 
introductieprogramma met het AB in nieuwe samenstelling dat vandaag en morgen 
wordt gehouden, om 09.45 uur. 

2. Beëdiging van de heer M.H.M. Gremmen tot lid van het Algemeen Bestuur 
De dijkgraaf gaat voorafgaand aan het formele moment in op de afgelopen periode 
van 7 maanden waarin de heer Gremmen de functie van waarnemend dijkgraaf 
heeft vervuld. Spreker kende hem al vanuit het verleden waarin onder meer bij de 
totstandkoming van het Park Lingezegen heemraad Gremmen vol passie zijn werk 
deed. De afgelopen waterschapsverkiezingen zijn goed verlopen en de opkomst 
was hoger dan de vorige keer. Dit alles heeft onder leiding van de waarnemend 
dijkgraaf plaatsgevonden en dat is fraai om op terug te zien. Er waren de afgelopen 
periode diverse niet eenvoudige dossiers, zoals het HWBP. Ook het optreden als 
vertegenwoordiger van het waterschap in de landelijke netwerken vergt weer 
andere vaardigheden dan het zijn van heemraad in het eigen gebied. Ook in de 
landelijke gremia heeft de heer Gremmen zijn werk erg goed gedaan. Na het 
vertrek van Roelof Bleker was er veel te doen, onder meer als voorzitter van de 
commissie die de vervulling van de ontstane vacature moest begeleiden. Het 
overdrachtsdossier was helder en informatief, ook dank daarvoor. Kenmerkend was 
ook dat deze waarnemend dijkgraaf zowel bij lief als bij leed duidelijk zijn betrok-
kenheid toonde. Samenvattend danken bestuur en de organisatie de heer 
Gremmen hartelijk voor de goede wijze waarop hij het vele werk gedurende 
7 maanden heeft verricht.  
De heer Gremmen reageert met te zeggen dat hij deze periode als buitengewoon 
boeiend heeft ervaren. Hij heeft het met veel plezier gedaan. Merkt, tot hilariteit, 
op dat hij stiekem al eens had gedacht hoe het zou zijn om als waarnemend 
dijkgraaf te mogen acteren. De functie houdt wel in dat men 24/7 alert moet zijn. 
Zeg maar "de telefoon op het nachtkastje". Hij dankt het bestuur, zowel het CDH als 
het AB, en de ambtelijke organisatie voor het in hem gestelde vertrouwen en voor 
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de geweldige ondersteuning. 
Geeft aan nu binnenkort toch echt een dag verlof op te zullen nemen.  

De dijkgraaf leest de tekst voor uit artikel 34 van de Waterschapswet, luidende: 

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van het algemeen bestuur te worden gekozen 
of benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel 
ook, aan iemand enige gift of gunst heb gedaan of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, recht-
streeks noch middellijk van iemand enig geschenk of enige belofte heb aange-
nomen of zal aannemen.  
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het algemeen bestuur naar eer en 
geweten zal vervullen. 
Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik)." 

Vervolgens legt de heer Gremmen de eed af. 

Hiermee bestaat het AB weer uit 30 beëdigde leden. 

De dijkgraaf overhandigt aan de heer Gremmen een bos bloemen en, voor het vele 
werk dat hij de afgelopen tijd heeft verricht alsmede voor de wijze waarop, een 
roemer. Dit is dezelfde roemer als de 14 vertrekkende leden van het AB vorige 
week hebben ontvangen.  

3. Rondvraag
Deze bijeenkomst is er geen rondvraag. 

4. Sluiting 
De dijkgraaf sluit, om 10.05 uur, de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 21 juni 2019. 

De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 

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


