
 

Besluitenlijst van de vergadering van 

het Algemeen Bestuur d.d. 

26 september 2014, aanvang 14.00 uur 
 
Deelnemers: R.W. Bleker (voorzitter), H.C. Jongmans (secretaris-directeur), G. van Aalst, 

A. Bassa, J. Bikker, C.G.A. de Raad, R.G.C.M. Cruijsen, W. van Dijk, H.P. Drost, 

G.M.D. van Eeuwijk, A. Fernhout, H.G. Gertsen, M.J.M. Gremmen, J. Hak, 

G.V. den Hartog, G.J. van Hout, mw. C.T.E.M. Haubrich, S.W. Heutink, 

mw. M.E.A. van Hulsentop-van der Linden, R.J.M. Matser (tot 15.45 uur), 

G.J.A. Nieuwenhuis (tot 16.00 uur), G. van Ooijen, mw. H. Roorda, T. Stam, 

mw. E.P.E. Steenbrugge-Spiering, A.J.H.M. van Veldhoven, F.C. Vorselman, 

L.P.G. de Wildt en T. van der Wind 

 
Afwezig met 

kennisgeving: 

P. Aanen, P.J.J.M. van den Bosch en H.M.G. Mulder 

Opgesteld door: J.P.G.M. van Gils 

 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 
De agendapunten 11, 15 en 16 worden op verzoek van de fractie LRR alsnog bespreek-

stukken. De heren Barends/Wierda spreken in bij de agendapunten 5, 6b en 7, de heer 

Voor den Dag bij agendapunt 6a. 

 

3. Trekking stemnummer 
Een eventuele stemming en de rondvraag vangen aan bij nummer 27 van de presentielijst, 

de heer Van Veldhoven. 

 

4. Mededelingen 
Geen. 

 

5. Vaststelling besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 25 april 2014 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van:  

- Mevrouw Van Hulsentop vraagt naar de actuele stand van zaken m.b.t. de voorgeno-

men herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Heemraad Grem-

men antwoordt dat recent alle betrokken partijen in de Stuurgroep hebben afgespro-

ken om op basis van green deal invulling te geven aan een afvoersysteem voor het af-

valwater.  

- Op de vraag van de heer Van Aalst in de vorige vergadering over de vertrouwelijk-

heid in het algemeen en de vertrouwelijkheid van de besluitvorming omtrent het ver-

trek van de voormalige directeur van de BSR in het bijzonder meldt de voorzitter dat 

vertrouwelijkheid een onderwerp is waarmee in de toekomst zorgvuldiger dient te 

worden omgegaan en hij zegt ook toe dat dit zal gebeuren. Wat betreft de vertrouwe-

lijkheid van de besluitvorming rond het vertrek van de voormalige directeur van de 

BSR meldt de voorzitter dat de besluitvorming eind 2012 in een openbare vergade-

ring van het AB heeft plaatsgevonden. Van vertrouwelijkheid ter zake m.b.t. de be-

sluitvorming bij WSRL is dan ook geen sprake geweest. 

 

6. Ingekomen stukken 
a. Brief van de heren A.T. Koekkoek uit Nieuwendijk en B. en C. voor den Dag uit 

Werkendam inzake neerslag op 28 juli 2014: Na enige toelichting door de voor-

zitter en heemraad Bassa wordt brief ter afhandeling in handen gesteld van het 

CDH. 
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b. Brief van ONP/PSP '92 Nijmegen met als onderwerp Stijging gemeentelijke las-

ten door besluit AB Waterschap: Voor kennisgeving aangenomen. 

 

7. Waterschapsverkiezingen 2015 

Er is veel waardering voor het voorstel en de wijze waarop de verkiezingen bij WSRL 

worden voorbereid. De voorzitter meldt desgevraagd dat er in het komende overleg met 

de gemeenten over de voorbereiding van de verkiezingen op zal worden aangedrongen 

om zo mogelijk aparte borden voor de waterschapsverkiezingen te plaatsen en om de 

uitslagen per gemeente zo spoedig mogelijk bekend te maken. 

 

Conform advies besloten. 

 

8. Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) begrotingswijziging 2014-1 
Met de toezegging van heemraad Fernhout dat in de commissie MCR nader ingegaan zal 

worden op de investering bij BSR in Oracle wordt conform advies besloten. 

 

9. Programma tweede uitvoeringstermijn 2016-2021 KRW 

De volgende toezeggingen worden door heemraad Gremmen gedaan: 

- In de commissie Watersystemen zal nader worden gesproken over doelen en ambities 

m.b.t. de "overige wateren" (niet zijnde KRW) en over de bronnen van vervuiling van 

het oppervlaktewater; 

- In de commissie Watersystemen  zal in november 2014 een presentatie worden gege-

ven over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

Conform advies besloten. De fractie LRR stemt tegen dit voorstel. 

 

10.  Kredietvoorstel dijkverbetering 2014 – Gebundelde aanvraag 

Conform advies besloten. 

 

10a. Wijziging rechtspositie bestuur 

Conform advies besloten. 

 

11. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2014 WSRL 
Conform advies besloten.  

 

12.  Voorstel verhandeling obligaties lopende bij de ABN-AMRO bank 
Conform advies besloten. 

 

13. Actualiseren archiefverordening 
Conform advies besloten. 

 

14. Rapportage "Evaluatie Projectmanagement" 

Conform advies besloten. 

 

15. Eindrapport processen grondzaken  

Op verzoek van de fractie LRR doet de voorzitter de toezegging dat over de voortgang 

van de gedane aanbevelingen zal worden gerapporteerd in de vergadering van de com-

missie MCR in september 2015. 

Met inachtneming hiervan wordt conform advies besloten. 

 

16. Kredietaanvraag ten behoeve van grondaankoop, voorbereiding en realisatie 

van natuurvriendelijke oevers, deel uitmakend van het uitvoeringsprogramma 

"Langs de Linge"  
De fractie LRR is tegen grondaankopen ten behoeve van de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers en pleit ervoor ter zake te zoeken naar participatie met agrarische natuurverenigin-
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gen. Verder zegt heemraad Bassa toe dat er tijdig overleg over de uitvoering komt met 

belanghebbenden.  

 

Conform advies besloten. De fractie LRR stemt tegen dit voorstel. 

 

17. Wijzigingen bepalingen Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 
Conform advies besloten.  

 

18. Rondvraag 

- De heer Van Veldhoven bedankt de organisatie voor de inzet bij de wateroverlast als 

gevolg van de extreme neerslag op 28 juli 2014 in delen van het gebied. Dankzij deze 

inzet is de schade in het desbetreffende gebied zo beperkt mogelijk gebleven; hij ziet 

een evaluatie van deze calamiteit met belangstelling tegemoet; 

- De heer Van Aalst vraagt naar de stand van zaken m.b.t. een grondtransactie in de 

omgeving van Beesd met de Stichting Landschapsbeheer Rivierenland; de voorzitter 

zegt toe dat de heer Van Aalst hierover nader zal worden geïnformeerd; 

- De heer Van Eeuwijk vraagt om een evaluatie van de kosten die gemaakt zijn ten be-

hoeve van iPA en iWA en naar de opbrengsten hiervan voor WSRL; de voorzitter 

zegt toe dat deze evaluatie via de commissies zal worden aangeleverd; 

- De heer Hak sluit zich aan bij de complimenten van de heer Van Veldhoven voor de 

inzet van de organisatie bij de wateroverlast van 28 juli 2014, vraagt aandacht van 

WSRL voor de ontwikkelingen m.b.t. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het 

agrarisch natuurbeheer, wijst op een proefproject bij waterschap Aa en Maas over het 

filteren van cellulosevezels uit afvalwater en informeert of WSRL voorbereid is op 

indirecte aanslagen. Heemraad Gremmen meldt dat er bij WSRL een notitie wordt 

voorbereid over de toekomstige wijze waarop de verenigingen voor agrarisch natuur-

beheer gaan opereren (in de vorm van collectieven) en de betrokkenheid van WSRL 

hierbij, terwijl heemraad Roorda aangeeft dat WSRL weliswaar niet betrokken is bij 

het proefproject bij Aa en Maas, maar de ontwikkelingen ter zake wel met belang-

stelling volgt. 

 

Wat betreft de vraag of WSRL voorbereid is op indirecte aanslagen antwoordt de 

dijkgraaf dat het waterschap druk bezig is met informatiebeveiliging en dat het zeker 

goed is om daar in de komende tijd de nodige aandacht aan te blijven schenken. 

 

19. Sluiting 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van  

Waterschap Rivierenland d.d. 28 november 2014. 

 

 

De secretaris-directeur,                                           De voorzitter, 

 

 

 

Drs. H.C. Jongmans MPM                                      Ir. R.W. Bleker 

 


