
 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom.   

De heer Terlouw is met kennisgeving afwezig. 

 

2  Digitaal vergaderen - praktische wijziging RvO 

Naar aanleiding van dit voorstel heeft de VVD-fractie enkele vragen gesteld. De heer 

Mulder (VVD) licht toe dat men gevraagd heeft om een algemeen e-mailadres voor 

insprekers aan te maken en om voor insprekers, die niet beschikken over de digitale 

middelen om in te spreken, iets te regelen. De secretaris antwoordt dat de suggestie van 

het e-mailadres meegenomen zal worden en dat er tevens een alternatieve toegang voor 

insprekers geregeld zal worden. 

 

De vergadering besluit conform het voorstel. 

 

3. Mededelingen 

De dijkgraaf meldt dat de gebruikelijke voorjaarsbrief dit jaar niet uitgebracht zal worden 

vanwege onzekerheid over de economische gevolgen van de coronacrisis. De 

voorbereiding van de begroting 2021 zal een iteratief proces zijn. Het ab wordt op de 
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hoogte gehouden van en betrokken bij dit proces, waarbij zo veel mogelijk de 

vastgestelde data aangehouden worden. 

 

De dijkgraaf feliciteert heemraad Schoonman van harte met zijn voordracht bij de Kroon 

als nieuwe dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta. 

 

Heemraad Schoonman meldt dat het waterschap de eikenprocessierups op dit moment 

actief bestrijdt zonder chemische bestrijdingsmiddelen, conform het besluit van 

afgelopen najaar. Biologische bestrijding met Xentari ligt het meest voor de hand, onder 

de voorwaarde dat de aannemer dit zo zorgvuldig mogelijk toepast. Na deze zomer volgt 

een evaluatie en wordt de methode gekozen die het best past bij de zorgplicht van het 

waterschap.  

 

4.1 Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 4 

maart 2020 

De heer De Kruijf (PvdA) heeft schriftelijk gevraagd om bij 5.3 Beleidskader Biodiversiteit 

na "in dit geval" (derde alinea) de volgende tekst in te voegen: "Met de overweging is de 

PvdA het volstrekt niet eens. Een dictum wordt als overbodig gezien, maar zou eventueel 

steun kunnen krijgen." 

 

Het verslag wordt met inachtneming van de tekstuele wijziging vastgesteld, met dank 

aan de samensteller.  

 

De secretaris geeft een toelichting op de actielijst:  

• Punt 1, Beleid Cultuurhistorie agenderen onder de bredere paraplu Waterbewustzijn: 

Het college stelt voor om dit punt mee te nemen in de nieuwe groep vanuit het ab, 

die zich gaat bezighouden met waterbewustzijn en het hier van de actielijst af te 

halen.  

• Punt 2, Slibstrategie: Zodra de conferentie van de Unie is geweest, wordt het ab 

geïnformeerd over de stand van zaken.  

• Punt 3, Schriftelijke terugkoppeling naar aanleiding van de gestelde vragen is 

gisteren (5 mei 2020) gebeurd. 

 

5. BESPREEKPUNTEN 

 

5.1 Jaarstukken 2019 

De dijkgraaf meldt dat er geen aanvullende vragen zijn gesteld na behandeling in de 

commissie F.B.A.  

Heemraad Van Vreeswijk geeft aan dat de latest estimate uitkomt op een negatieve 

afwijking op de begroting van 0,2 miljoen bij zuiveringsbeheer. Daarnaast wordt een 

voorbehoud gemaakt voor afwijkingen ten gevolge van de coronacrisis. Er is 

waarschijnlijk tijdens de volgende ab-vergadering informatie van GBLT beschikbaar over 

kwijtschelding, oninbaar en uitgestelde zaken. 
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Mevrouw Van der Tas (CDA) spreekt haar dank uit voor de jaarstukken en de 

toegevoegde opmerking over corona. Zij vraagt: 

- inzake nooddouches, of het uitstel van deze grote investering tot meer kosten zal 

leiden; 

- of het ab betrokken wordt bij de op te stellen beheervisie van vaarweg De Eem, 

bijvoorbeeld via een klankbordgroep; 

- om meer informatie over de NAS-bollen en risicodialoog; 

- of de termijn van de bijdrageregeling voor het ontvlechten van de waterstromen 

wordt verlengd, want het geld zal niet op tijd gebruikt kunnen worden. 

Verder is het CDA blij met het stevige weerstandsvermogen en de goede 

tariefsegalisatiereserve. 

 

De heer van Megen (AWP) spreekt zijn complimenten uit voor de stukken en de sterke 

presentatie van de accountant. De AWP gaat akkoord met de jaarstukken en is blij met 

het positieve exploitatieresultaat, wat toegevoegd kan worden aan de reserves. 

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) sluit zich bij de vorige spreker aan. Men kan 

concluderen dat het een goed jaar is geweest. Complimenten aan de organisatie. 

 

De heer van Burgsteden (Ongebouwd) geeft aan dat zijn fractie akkoord gaat met de 

jaarstukken, maar ziet enkele uitdagingen: 

- de realisatie van projecten, nu 70%, op een hoger percentage krijgen; 

- de fluctuaties in de cijfers door het jaar heen verminderen; 

- de tariefsegalisatiereserve gebruiken waar deze voor bedoeld is. 

 

De heer Schut (Bedrijven) geeft aan dat de fractie Bedrijven erg tevreden is over de 

jaarstukken en het feit dat de accountant nauwelijks aanmerkingen had. Hij bedankt de 

ambtelijke  organisatie. 

 

De heer De Kruijf (PvdA) spreekt zijn complimenten uit voor de jaarstukken. De PvdA 

gaat akkoord met het voorstel in de nota van aanbieding, maar men heeft nog twee 

opmerkingen:  

- de PvdA-fractie is blij met de schuldenpositie; 

- de vacatureruimte is enerzijds zorgelijk, maar biedt anderzijds kansen voor jongeren, 

vrouwen op hoge posities, mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, 

culturele diversiteit etc. 

 

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) geeft aan dat zijn fractie blij is met het 

positieve resultaat over 2019. Complimenten aan alle medewerkers van het waterschap 

voor de prestaties die geleverd zijn. Hij vraagt:  

- of er volgend jaar eindelijk positieve berichten over de RWZI's Apeldoorn en 

Amersfoort te verwachten zijn; 

- wat de extra inspanningen met betrekking tot de droogte zijn; 
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- of er plannen gemaakt kunnen worden om de resterende bijdrageregeling 

ontvlechting waterstromen, ongeveer 7,5 miljoen euro, de komende twee jaar te 

gebruiken. 

 

De heer Sprik (50PLUS) spreekt complimenten en dank uit aan de organisatie. De 

50PLUS-fractie gaat akkoord met de jaarstukken en vindt het een goed teken dat ons 

waterschap bij de vijf goedkoopste hoort. 

 

De heer Van der Wind (SGP) sluit zich aan bij alle lofuitingen van de vorige sprekers. Een 

gezond financieel beleid is, juist in deze tijd, uitermate belangrijk. De wens van de SGP-

fractie is dat dit gezonde uitgangspunt een opmaat naar de toekomst is. 

 

De heer Mackay (VVD) geeft aan dat ook de VVD-fractie zich aansluit bij alle 

complimenten en het eens is met het voorstel. Aandachtspunt blijft het realistische 

begroten. 

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) uit eveneens complimenten en dank voor het 

jaarverslag en het accountantsverslag. De solidariteitsbijdrage aan het HWBP is 

aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot. Wanneer kan het ab hierop een reactie 

tegemoet zien?  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) spreekt eveneens complimenten uit voor de 

jaarstukken. Zijn fractie stemt in met de vaststelling daarvan en de bestemming van de 

reserves. 

 

Heemraad van Vreeswijk neemt de complimenten namens de organisatie in ontvangst. 

Hij schat in dat de nooddouches niet zullen leiden tot meer kosten.  

De bijdrageregeling voor het ontvlechten van waterstromen zal hier terugkomen, zodra 

het college de mogelijkheden onderzocht heeft. 

Er sprake van 70% realisatie van de investeringshoogte (niet van projecten); dit moet 

minimaal naar 80% in 2020/2021. Datzelfde geldt voor fluctuaties in de begroting. 

Realistisch begroten zal dit jaar een zeer grote opgave zijn. 

Men probeert de schuldpositie structureel onder het afgesproken plafond te houden; het 

ab zal daarin regelmatig worden gekend. 

 

Heemraad Schoonman geeft aan dat de vaarwegvisie de primaire verantwoordelijkheid 

van de provincie Utrecht is. Bij de beheervisie is ons waterschap wel nauw betrokken, 

maar dat is geen bestuurlijke uitdaging.  

Inzake de maatregelen ter voorkoming van droogteschade wordt voorgesteld wordt om 

dit in de commissie Water te behandelen. Het actuele waterbeeld zal na de vergadering 

met de ab-leden gedeeld worden. 

 

Heemraad Gaynor reageert inzake de solidariteitsbijdrage aan het HWBP dat men het ab 

in de toekomst vroegtijdig zal informeren als blijkt dat de bijdrage niet voldoende is, 

zoals ook aangegeven in de commissie F.B.A. 



 
 
 
 

Datum 6 mei 2020 

 Onderwerp ALGEMEEN BESTUUR 

Pagina 5 van 10 

 

Heemraad Ter Maten meldt nog naar aanleiding van het ontvlechten van waterstromen 

dat het ab volgende week een uitgebreide schriftelijke toelichting zal ontvangen. 

 

De vraag over de risicodialoog via NAS-bollen zal schriftelijk worden beantwoord, 

eveneens als de vraag over de vacatures.  

 

De dijkgraaf concludeert dat de jaarstukken geaccordeerd kunnen worden.  

De vergadering besluit conform het voorstel.  

 

5.2 Onderwerpkeuze doelmatigheidsonderzoek 2020 

Heemraad Van Vreeswijk geeft aan in de commissie F.B.A. gebleken is dat toezicht en 

handhaving de voorkeur heeft van een meerderheid van het ab. Er zal een 

klankbordgroep vanuit het ab geformeerd worden voor het formuleren van de opdracht.  

 

Mevrouw Van der Tas (CDA) geeft aan dat het CDA wat verrast was door de 

onderwerpkeuze, omdat uit het jaarverslag blijkt dat de prestaties volgens planning 

verlopen. De argumentatie hiervoor is ook niet bekend, maar het CDA sluit zich bij de 

keuze aan met twee suggesties, vooruitlopend op de klankbordgroep: 

- nog efficiënter samenwerken 

- kijken naar de plekken waar grondwater wordt opgepompt. 

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) verzoekt de vragen, die de fractie heeft gemaild, mee 

te nemen in de klankbordgroep. 

 

Mevrouw Maijer (PvdA) is blij met het onderwerp en de klankbordgroep, waaraan de 

PvdA graag wil deelnemen. Men gaat ervan uit dat de uiteindelijke resultaten besproken 

zullen worden in het ab. 

 

De heer Mulder (VVD) geeft aan dat de fractie instemt met het voorstel. 

 

Mevrouw Pol (AWP) vindt dat handhaving alleen in het uiterste geval toegepast moet 

worden. De fractie wil graag een bijdrage aan de klankbordgroep leveren. Men vindt 

daarnaast participatie belangrijk en ziet dat graag in 2021 terug. 

 

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) gaat akkoord met het voorstel. 

 

De heer Van der Wind (SGP) geeft aan dat de fractie akkoord gaat met het voorstel en 

deel wil uitmaken van de klankbordgroep. 

 

De dijkgraaf concludeert dat er geen aanvullende vragen zijn gesteld.  

Heemraad Van Vreeswijk bevestigt dat de opmerkingen meegenomen zullen worden in 

de klankbordgroep en dat de rapportage terug zal komen in het ab. 

De vergadering besluit conform het voorstel. 
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5.3 Adviezen commissie Water n.a.v. consultatie RES'en 

De dijkgraaf meldt dat de voorliggende adviezen meegenomen zullen worden in het 

vervolgtraject en dat de definitieve RES 1.0 nog ter goedkeuring in het ab zal 

terugkomen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Tweede 

Kamer laten weten dat een aantal punten uit de NOVI gedetailleerder uitgewerkt zal 

worden, onder andere dat aan het peilbeheer in veenweidegebieden een uitvoerig 

gebiedsproces ten grondslag zal liggen. 

 

Mevrouw Maijer (PvdA) geeft aan dat de PvdA-fractie voor natuurlijk peilbeheer is, maar 

dit graag uit het aanbod van het waterschap voor de RES 1.0 zou willen halen, omdat het  

een ingewikkeld traject is, dat het aanbod lastiger maakt. 

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) waarschuwt dat zoekgebieden uit de 

Zonneladder mogelijk van ongebouwd moeten worden omgezet naar gebouwd terrein. 

De belastingtechnische consequenties hiervan moeten duidelijk zijn voor de exploitanten 

van zonnevelden. 

 

Mevrouw Groenewegen (Bedrijven) is positief over de adviesnota en blij dat er nog 

ruimte is voor het verkrijgen van draagvlak bij burgers, boeren en bedrijven en voor 

innovaties in de toekomst. Complimenten voor deze extra processtap. 

 

Mevrouw Rooijmans (VVD) is blij is met de extra ruimte voor het inspraaktraject in 

coronatijd. 

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) is positief over het advies en blij met de verlenging 

van het participatieproces, de brede insteek en de kansen voor nieuwe verdienmodellen 

en gebiedsontwikkelingen. 

 

De heer Van der Wind (SGP) betwijfelt of de RES'en het juiste gremium zijn voor het 

natuurlijk peilbeheer in veenweidegebieden en sluit zich aan bij de opmerkingen van de 

PvdA over het proces. Hij vraagt aandacht voor het monitoren van terreinen met 

zonnepanelen.  

 

De heer Kremers (CDA) brengt de complimenten van zijn fractie voor de adviesnota over. 

Het zou goed zijn om de eigen BOVI opnieuw onder de aandacht te brengen van 

gemeente- en provinciebesturen. 

 

De heer Immeker (Ongebouwd) sluit zich aan bij de oproep om het natuurlijk peilbeheer 

niet op te nemen in de RES. Men is blij met de toezegging van d&h om de tijd te nemen 

voor de gebiedsprocessen. De fractie Ongebouwd heeft nog wel veel vragen bij de 

uitwerking van natuurinclusieve landbouw. 

 

Mevrouw Pol (AWP) is erg tevreden over de rol die het waterschap binnen de RES'en 

vervult. Zij vraagt aandacht voor een langetermijnplanning van belangrijke onderwerpen 
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die het waterschap aangaan. Het is van belang dat het waterschap zich bij investeringen 

niet alleen laat leiden door de RES, maar ook een eigen koers vaart. 

 

De heer Pastoor (50PLUS) is akkoord met het voorstel. Het is belangrijk dat de RES'en in 

de toekomst bijgesteld kunnen worden naar aanleiding van innovaties; graag aandacht 

hiervoor. 

 

Heemraad Schoonman brengt in herinnering dat het waterschap vooral is aangesloten bij 

de RES om de eigen opgaven te koppelen. Het is juist de uitdaging om grote opgaven, 

zoals het natuurlijk peilbeheer in veenweidegebieden, te koppelen aan de RES'en. Het 

adagium is nog steeds: peil volgt functie, maar waar knelpunten ontstaan, kan dit 

wellicht losgelaten worden. Dus is het wel verstandig om het natuurlijk peilbeheer mee te 

nemen in de RES'en, mét een zorgvuldig proces.  

De dijkgraaf vult aan dat dit onderwerp ook een rol zal gaan spelen in de 

omgevingsagenda's, evenals de eigen BOVI van ons waterschap. 

Heemraad Van Vreeswijk meldt naar aanleiding van de vraag over de belastingtechnische 

gevolgen van zonnepanelen op agrarische grond, dat dit valt onder WOZ-objecten met 

een eigen taxatie, maar nog niet uitgekristalliseerd is. 

 

De dijkgraaf concludeert dat er brede steun is voor de adviesnota, met inachtneming van 

de gemaakte opmerkingen. 

De vergadering besluit conform het voorstel.  

 

6. HAMERSTUKKEN 

 

6.1 Strategische grondverwerving - gebiedsontwikkeling Grebbedijk 

De vergadering besluit conform het voorstel.  

 

6.2 Kredietaanvraag Waterplan Apeldoorn 

De vergadering besluit conform het voorstel.   

 

7. INGEKOMEN STUKKEN 

 

7.1  Conceptverslag commissie F.B.A. van 20 april 2020 

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

7.2 Conceptverslag commissie Water van 21 april 2020 

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

8. Stand van zaken grote lopende projecten – mondeling  

Heemraad Van Vreeswijk meldt dat influentwerk Zuivering Terwolde geamoveerd zal 

worden en dat er een nieuw ontwerp gemaakt moet worden. Dit houdt in dat dit project 

pas in de tweede helft van 2021 gerealiseerd zal zijn. 
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Heemraad Ter Maten meldt dat het schetsontwerp WaardeVOL Brummen is opgeleverd. 

De bijeenkomsten met agrariërs en bewoners zijn vanwege de coronamaatregelen 

geannuleerd. De stuurgroep zal zorgvuldigheid boven snelheid betrachten. Men probeert 

in juni een digitale bijeenkomst met de bewoners te organiseren voor presentatie van het 

schetsontwerp. In het vroege najaar zal een excursie voor raads- en ab-leden in het 

gebied volgen. De laatste nieuwsbrief WaardeVOL Brummen is vorige week uitgekomen. 

Er wordt nog nagegaan via welke weg ab-leden de nieuwsbrief het beste kunnen 

ontvangen. 

 

Heemraad Gaynor meldt met betrekking tot de Westdijk dat het verzoek van het 

waterschap door de Raad van State gegrond is verklaard en we een jaar extra tijd 

hebben gekregen voor de uitvoering. Ook de gemeente Bunschoten en het HWBP kunnen 

zich vinden in de uitspraak. In september zal aan het ab een kredietaanvraag voorgelegd 

worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Op 13 mei wordt het ab gedetailleerd 

bijgepraat over de Westdijk.  

 

9. Rondvraag 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) vraagt of de denktanks/ werkgroepen ten behoeve van 

de uitwerking van de bestuursagenda, zoals het thema droogte, op korte termijn digitaal 

opgestart kunnen worden. 

De dijkgraaf antwoordt dat er al werksessies en digitale bijeenkomsten hebben 

plaatsgevonden voor de onderwerpen Energietransitie, Kwaliteit van leefomgeving en 

Waterbewustzijn, en dat voor Circulaire economie en Bodem en droogte op dit moment 

een datum wordt gezocht. 

 

Tevens vraagt zij of de Unie lid zal worden van het deltaplan biodiversiteitsherstel, en als 

dit te lang duurt, of het waterschap eventueel zelf lid kan worden. 

Heemraad Schoonman antwoordt dat dit iets vertraagd is door de coronacrisis. Eind dit 

jaar zal de beleidsnota biodiversiteit klaar zijn en op basis daarvan zal gekeken worden 

of aansluiten nuttig en/of noodzakelijk is. Het is niet bedoeling individueel lid te worden 

maar in Unie-verband. Ons waterschap is wel met een eigen beleidsnota bezig.  

Mevrouw Meier zou het lidmaatschap ook willen gebruiken om te leren van andere 

waterschappen en zij pleit er nogmaals voor om toch individueel lid te worden.  

 

De heer Van Megen (AWP) vraagt of bij de aanpassing van het belastingstelsel wegen uit 

Ongebouwd gehaald en bij Gebouwd ondergebracht kunnen worden.  

Heemraad Van Vreeswijk geeft aan dat hij hierop terugkomt als men de modellen gaat 

afwegen, na de stuurgroepvergadering van morgen.  

 

Mevrouw Rooijmans (VVD) vraagt of baggerwerkzaamheden eerder verricht kunnen 

worden dan gepland, door de ruimte die ontstaan is in de huidige stikstof- en 

coronacrisis. 

Heemraad Schoonman antwoordt dat dit waar mogelijk al gebeurt, maar dat het in 

stedelijk gebied lastig is om de bagger af te zetten. 
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De heer Sprik (50PLUS) wil graag weten hoeveel mensen op de livestream meekijken, 

want hij krijgt een foutmelding via de website. De secretaris geeft aan dat er op YouTube 

circa 20 externen meekijken en dat er inderdaad een storing is in de link via de website. 

De oorzaak wordt nog uitgezocht. 

 

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) bedankt de heer Blokland voor zijn duidelijke 

beantwoording van de vragen met betrekking tot Wekerom en is blij dat er weer 

onderzoek zal plaatsvinden. 

 

Verder vraagt hij de ab-leden om het publieksjaarverslag 2019, dat vandaag op de 

website geplaatst is, binnen hun eigen netwerk, kandidaten, kiezers etc. te verspreiden 

en hen naar hun mening hierover te vragen. 

 

De heer Van der Wind (SGP) sluit zich aan bij de vraag om snel aan de slag te gaan met 

onder andere de klankbordgroep Bodem en droogte.  

 

Tevens pleit hij ervoor om een extra beeldvormende ab-vergadering over de begroting 

2021 te organiseren. De dijkgraaf neemt deze oproep mee in de vergaderplanning. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur, met dank aan allen.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2020.  

 

 

 

drs. T. Klip-Martin,    drs. ing. K.A. Blokland, 

Dijkgraaf     Secretaris 

 

  

 

 

  



 
 
 
 

Datum 6 mei 2020 

 Onderwerp ALGEMEEN BESTUUR 

Pagina 10 van 10 

 

 

 

 

Nr. Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

1 27-11-2019 Slibstrategie: Na conferentie Unie 

het ab informeren. 

College van d&h z.s.m.  

2 06-05-2020 Maatregelen ter voorkoming van 

droogteschade agenderen in 

commissie Water 

Secretaris   

 

 

 

 

  Actielijst 


