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bestuursleden

1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de online vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.
3.

Vaststellen verslag commissie Water van 16 juni 2020

Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
Naar aanleiding van:
Mevrouw Wilton vraagt nogmaals aandacht voor haar verzoek om inzage in de cijfers van
de rwzi's over het coronavirus.
Heemraad van Vreeswijk stelt voor een bundeling van getallen aan de commissie Water
te sturen. Dit punt wordt toegevoegd aan de actielijst.
De heer Bresser informeert naar de bespreking over grondwater die voor de zomer zou
plaatsvinden.
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De secretaris geeft aan dat de commissie Water op 4 mei schriftelijk is geïnformeerd en
dat er op 6 juli een bijpraatmoment is geweest. De heer Bresser wijst op de toegezegde
discussie en vraagt om deze alsnog te laten plaatsvinden.
Heemraad Ter Maten meldt dat gisteravond in de commissie F.B.A. ook een aantal
vragen over droogte, watersysteem, grondwater, waterbesparing etc. zijn gesteld. Men
zou dat ook graag op enig moment bespreken; naar de vorm wordt nog gezocht.
De heer Van der Wind vraagt om de discussie over gebiedsvreemd water hier
nadrukkelijk bij te betrekken.
De heer De Kruijff vraagt om hierbij ook de bodemdaling in Nederland mee te nemen.
De voorzitter zegt toe dat dit op een volgende vergadering aan de orde zal komen. Dit
punt wordt toegevoegd aan de actielijst.
De heer Bor vraagt in het algemeen of bij de verslaglegging de antwoorden direct onder
de vragen gezet kunnen worden. De voorzitter wijst erop dat verslaglegging conform de
vergadervolgorde gebeurt, tot het moment dat het ab hierover anders beslist.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de verslaglegger.
Actielijst:
1. Evaluatie discrepantie: de evaluatie en bestuursrapportage komen aan de orde op 3
november.
2. De portefeuillehouder zal een schriftelijke reactie geven op de vraag over het beleid
van het waterschap over onttrekking van grondwater in relatie tot het
oppervlaktewater: zie hierboven, het punt kan eraf.
3. Extra vergadering commissie Water plannen inzake grondwater: zie hierboven, het
punt kan eraf.
4.

Kredietaanvraag Westdijk

Heemraad Gaynor geeft aan dat het voorstel voor herstelwerkzaamheden aan de
Westdijk een voortvloeisel is van het besluit van het ab van juli 2018. De financiële
impact is nu duidelijk en zit in het voorstel. Dit bedrag zal grotendeels gesubsidieerd
worden door het HWBP; dat is vandaag toegezegd. De eigen bijdrage voor het
waterschap is 4,6 miljoen euro. Als het ab op 30 september instemt met het voorstel, zal
de voorlopige gunning worden verstuurd en kan na de alcatelperiode (21 dagen) de
uitvoering starten.
Erwin Klerkx geeft een presentatie over de stand van zaken van de aanbesteding, het
vergunningentraject, de investeringskosten en subsidiebeschikking, en de stappen
richting de uitvoering.
Vragen en opmerkingen van de commissie Water in eerste termijn:
•

De heer Klerkx en heemraad Gaynor worden bedankt voor de uitleg. Complimenten
voor het vele werk dat is verzet en het resultaat. De commissie Water zou de
presentatie graag ontvangen.

•

Het kredietvoorstel wordt breed gesteund door de fracties.
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•

Kan gecontroleerd worden of de nieuw aan te brengen grond verontreinigd is, en zo
ja, wie gaat dat doen?

•

Kan de commissie Water wat meer geïnformeerd worden over de
aansprakelijkstelling?

•

Wat is de stand van zaken van de kostenverhaling op de vorige aannemer?

•

Is al duidelijk waar de verwijderde grond heengaat en wie dat gaat doen?

•

Er is toch geen sprake meer van een risico als de uitspraak van de adviescommissie
helder is?

•

Is er in de SSK-raming voldoende rekening gehouden met onvoorziene risico's tijdens
de uitvoering?

•

Hoe wordt de omgeving bij de uitvoering betrokken?

•

Wordt bij de uitvoering de overlast voor de omgeving geminimaliseerd?

•

Is het afvoeren van de grond goed geregeld via een erkende verwerker of is dit nog
een risico?

•

Is het nodig om te werken in het stormseizoen om de deadline van 1 januari 2022 te
halen? Is in het voorstel ook het risico meegenomen dat die datum wordt
overschreden en dat het waterschap de last onder dwangsom moet betalen?

•

Er zitten onduidelijkheden in de berekening van de verhoudingsgewijze last die het
waterschap zelf moeten betalen. Graag meer duidelijkheid over deze berekening en
ook over de advocaatkosten in relatie tot de subsidie van het HWBP.

•

Het is lastig om een groot besluit te nemen op weinig informatie: graag meer
concrete achtergrondinformatie.

•

Zitten alle kosten, zoals het eventuele stikstofverhaal, in het voorstel?

•

Zijn er nog andere partijen aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld het bureau dat de
schonegrondverklaring heeft afgegeven?

•

Het zou goed zijn om de uitspraak van de Raad van State te evalueren.

•

Kan het inzien van vertrouwelijke stukken in coronatijd wat makkelijker gemaakt
worden voor ab-leden?

Beantwoording door heemraad Gaynor in eerste termijn:
•

De heemraad is blij met de brede instemming met het voorstel.

•

De eisen van de kwaliteit van de nieuwe grond zijn opgenomen in het bestek, er
wordt vanuit het waterschap en bevoegde gezagen op toegezien dat wordt voldaan
aan deze eisen.

•

De aanbesteding voorziet in een erkende verwerker. Het waterschap houdt hierbij de
vinger aan de pols.

•

Het risico rondom de subsidietoekenning is beschreven voordat de definitieve
toezegging vandaag kwam. Dat risico is er nu inderdaad niet meer.

•

De presentatie zal met de commissie Water gedeeld worden via de aanvullende
stukken.

•

Het projectteam en de heemraad hebben zeer frequent contact met de omgeving.

•

De informatieverstrekking wordt minder omdat men verder komt in het proces en
naar de realisatiefase gaat. Hier zal wel lering voor de toekomst uit getrokken
worden, ook voor het omgaan met vertrouwelijke informatie.

•

In het voorstel zitten alle kostencomponenten.
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•

De uitspraak van de Raad van State zal worden bestudeerd. De heemraad stelt voor
om hier schriftelijk op terug te komen.

•

Wat betreft de aansprakelijkheid kan in deze openbare sessie alleen gezegd worden
dat, als er daadwerkelijk kosten verhaald gaan worden, dat inderdaad voor het
overgrote deel naar het HWBP zal terugvloeien.

Beantwoording door de heer Klerkx in eerste termijn:
•

Er is zowel een risicoreservering op basis van een risicodossier als een post
onvoorzien. Samen is dit ongeveer 15% van de totale investeringskosten.

•

De bewoners worden op verschillende manieren meegenomen, variërend van
keukentafelgesprekken tot bijeenkomsten. Waarschijnlijk is de eerste bijeenkomst
over de uitvoering in de vierde week van oktober.

•

De aan- en afvoeren van de bulk (TGG, zand) verloopt via het water om de overlast
te beperken.

•

Men kan ook buiten het stormseizoen werken, maar het heeft voor agrariërs en
recreanten voordelen om juist wel in dit seizoen te werken.

•

Het misverstand in de berekening zou kunnen zijn dat van het HWBP-gedeelte 90%
voor rekening komt van het HWBP en 10% voor rekening van het waterschap.

Vragen en opmerkingen van de commissie Water in tweede termijn:
•

Het is zuur dat die 4,6 miljoen euro voor rekening van het waterschap komt; zo
wordt het waterschap gestraft voor het goede financieel beleid, waardoor men deze
last kan dragen.

•

Graag ook de aansprakelijkstelling betrekken bij het delen van vertrouwelijke
informatie met het ab.

•

Bij het evalueren van het proces ontvangt de commissie Water graag een
oplegnotitie van het db als leidraad.

•

De getallen kloppen op zich wel. De vragen over de verhoudingsgewijze last kunnen
wellicht na de vergadering worden besproken.

•

Wat zijn de financiële consequenties van het al dan niet werken in het stormseizoen?

•

Is de afdeling toezicht en handhaving hier ook bij betrokken?

•

Is al bekend waar de schepen met vervuilde grond heengaan?

Beantwoording door heemraad Gaynor in tweede termijn:
•

Het is weliswaar zuur, maar we kunnen er ook trots op zijn dat het waterschap
voldoende draagkracht heeft om die 4,6 miljoen euro zelf te betalen. De uiteindelijke
financiële afrekening vindt plaats na de realisatie.

•

Voor het omgaan met vertrouwelijke informatie komt een voorstel.

•

De evaluatie wordt toegezegd, met een oplegnotitie van het db.

•

De vragen over de verhoudingsgewijze last zullen schriftelijk beantwoord worden.

•

Waar de schepen heengaan, is na 1 oktober bekend.

Beantwoording door de heer Klerkx in tweede termijn:
•

Indien de vragen over de verhoudingsgewijze last schriftelijk worden ingediend, kan
hier een correct antwoord op gegeven worden.
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•

Er zijn geen financiële consequenties van werken in het stormseizoen, maar hoe
sneller het werk wordt uitgevoerd hoe minder apparaatskosten het waterschap
maakt.

•

Het waterschap is is verantwoordelijk voor de directievoering en daarmee op directe
wijze betrokken bij de uitvoering van het project.

De voorzitter bevestigt tot slot dat op de vragen over de verhoudingsgewijze last
schriftelijk wordt gereageerd, indien mogelijk voor 30 september.
Ook op de vraag over de last onder dwangsom kan schriftelijk worden gereageerd.
Advies van de commissie Water:
Dit stuk wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de ab-vergadering van 30 september
a.s.
5.

W.v.t.t.k./Rondvraag

Mevrouw Hart informeert of haar vraag over de subsidie voor waterbesparing is
ontvangen door de heer Blokland.
De secretaris bevestigt dit.
Heemraad Ter Maten geeft aan dat dit in de beantwoording van de vragen van de
ChristenUnie zit.
De heer Terlouw vraagt naar aanleiding van een flinke regenbui op 11 augustus, waarbij
door een overstort een camping in Lunteren blank kwam te staan, wiens
verantwoordelijkheid de ontstane overlast is. Is dit incident bekend bij het waterschap en
kan er naar een oplossing gezocht worden?
Heemraad Ter Maten zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.
De heer Van den Brandhof bedankt voor de beantwoording van de door ChristenUnie
ingediende vragen en gaat ervan uit dat ze als bijlage bij de notulen worden gevoegd, als
zijnde gesteld en beantwoord tijdens deze vergadering.
De heer Van den Brandhof wijst de andere commissieleden op de tweewekelijkse
rapportage over de droogte, dat in een apart mapje in iBabs zit. Echter, dit kan niet via
de browser geopend worden. Heemraad Ter Maten zegt toe dat de ICT-medewerkers
hiernaar zullen kijken.
De heer Van den Brandhof meldt dat er bij gemaal Putten geen water meer in de beek
staat. Is er een relatie met de onlangs aangelegde vistrap?
Heemraad Ter Maten zal deze vraag schriftelijk beantwoorden.
6.

Sluiting commissie Water

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur, met dank voor ieders inbreng.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 november 2020.

Voorzitter

Secretaris

Nr.

Datum
afspraak

Actie

Door

Vóór/op

1

05-11-2019

Evaluatie discrepantie agenderen

Secretaris

3 november
2020

2

08-09-2020

Bundeling getallen van de rwzi's

D&h

over het coronavirus aan de
commissie Water sturen
3

08-09-2020

Discussie over grondwater in

Secretaris

brede zin agenderen in een
volgende vergadering
4

08-09-2020

Evaluatie uitspraak Raad van

D&h

State/proces Westdijk, met
oplegnotitie
5

6

7

08-09-2020

08-09-2020

08-09-2020

Schriftelijke beantwoording van

D&h

de vragen over de

september

verhoudingsgewijze last

2020

Schriftelijke beantwoording van

D&h

september

dwangsom

2020

Schriftelijke beantwoording van

D&h

overlast op een camping in
Lunteren
08-09-2020

Voor 30

de vragen over de last onder

de vragen over de overstort en

8

Voor 30

Schriftelijke beantwoording van
de vragen over de drooggevallen
beek bij gemaal Putten

D&h

Afgerond

