
 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Met kennisgeving afwezig zijn de heren De Bruin, Kremers en Pastoor.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2.1 Onderzoek geloofsbrief van de heer H. Veldhuizen 

De commissie Onderzoek geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Meier, de heer Van den 

Brandhof en de heer Mackay. De heer Van den Brandhof deelt mee dat de commissie 

geen enkel beletsel heeft gevonden tegen de benoeming. De commissie adviseert 

derhalve positief. Het algemeen bestuur gaat unaniem akkoord.   

 

2.2 Beëdiging van de heer H. Veldhuizen als lid van het algemeen bestuur 

van Waterschap Vallei en Veluwe 

 

De heer Veldhuizen legt de eed af. Hij wordt van harte welkom geheten in het algemeen 

bestuur en heeft hiervoor een grote bos bloemen ontvangen.   
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3. Benoeming heemraad 

Het integriteitstraject is doorlopen. De heer Veldhuizen heeft een gesprek gehad met 

Bureau Berenschot. De voorzitter en secretaris hebben een gesprek met hem gehad 

waarover gerapporteerd is in het laatste fractievoorzittersoverleg. Conclusie is dat ook 

hier geen beletselen naar voren zijn gekomen om de heer Veldhuizen te benoemen tot lid 

van het college van d&h.  

 

De heer Van Megen (AWP) vraagt zich af of hiervoor instemming van het algemeen 

bestuur nodig is of dat het gewoon ter kennisname kan zijn. Geborgde fracties hebben 

immers wettelijk het recht op een heemraad-zetel en alle geborgde fracties zijn het hier 

blijkbaar over eens. Er is alle vertrouwen in de heer Veldhuizen.  

 

De dijkgraaf geeft aan dat geborgden volgens de huidige regelgeving inderdaad recht 

hebben op minimaal één zetel in het college van d&h. In dit geval is het reglement van 

orde gevolgd.   

 

De heer Pennings (Bedrijven) geeft aan dat in goed overleg besloten is de voordracht van 

de heer Veldhuizen te steunen. Er is geen stemming nodig.   

 

Mevrouw Maijer (PvdA) gaat akkoord met het voorstel en zal niet om stemming vragen. 

De fractie zou voor een volgende keer graag grotere diversiteit binnen het bestuur zien.  

 

De voorzitter stelt vast dat er niet om stemming wordt gevraagd. Het algemeen bestuur 

gaat unaniem akkoord met de benoeming van de heer Veldhuizen tot lid van het college 

van d&h. Hij wordt hiermee van harte gefeliciteerd.  

De heer Veldhuizen is blij met deze benoeming en spreekt zijn dank uit voor het 

vertrouwen.  

 

Het algemeen bestuur stemt unaniem in met beslispunt 2 om 3 fte gelijkelijk te verdelen 

onder de heemraden wat neerkomt op 0,75 fte per heemraad.  

 

Het college van dijkgraaf en heemraden wordt opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk 

in onderling overleg de portefeuille-indeling vast te stellen. Het ab wordt daar zo spoedig 

mogelijk van op de hoogte gesteld.   

 

4. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 8 juli 

2020 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.  

Naar aanleiding van het verslag heeft de fractie Bedrijven een aantal vragen gesteld. Die 

zijn vandaag schriftelijk beantwoord en toegestuurd.  

 

De secretaris geeft een toelichting op de actielijst:  

• Punt 1, Slibstrategie, Na conferentie het ab informeren: Het stuk is nog niet 

beschikbaar. Dit punt blijft staan.  
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• Punt 2: Cijfers Latest Estimate per mail toesturen aan ab: De cijfers zijn op 10 

augustus jl. toegestuurd. Dit punt is afgehandeld.  

• Punt 3: Schriftelijke reactie op vraag m.b.t. archief: Dit is per mail op 1 september jl. 

verstuurd. Dit punt is afgehandeld.  

 

5. Mededelingen 

Naar aanleiding van de besluiten van het kabinet zijn de corona-regels aangescherpt. 

O.a. het thuiswerken is weer de norm tenzij het niet anders kan. Het aantal bezoekers op 

kantoor is teruggebracht van 70 naar 30.  

 

Mevrouw Meier is vandaag jarig en wordt daarmee van harte gefeliciteerd.  

De heer Van der Kolk is onlangs 80 jaar geworden en wordt van harte gefeliciteerd. Hij is 

daarmee het een na oudste ab-lid in Nederland. De heer Van der Kolk dankt voor de 

prachtige bos bloemen.   

 

6. BESPREEKPUNTEN 

 

6.1 BURAP 2020 

In de Burap is het ab-besluit van 8 juli jl. verwerkt m.b.t. de € 400.000 die in het kader 

van de droogtebestrijding is gevoteerd.  

De heer Van Vreeswijk geeft een toelichting op de Latest Estimate van 1 september jl.  

Er is een kleine verandering in de investeringen van € 700.000 op een totaalbedrag van 

€ 34 miljoen. Er is in positieve zin sprake van een verschuiving door uitstel van 

projecten. In de exploitatie is een verschil van € 0,5 miljoen, met name door 

verschuivingen over de jaargrens heen en een aantal technische aanpassingen. 

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de Burap zijn de inkomsten die vermeld zijn door 

GBLT. Dit zijn recente getallen en konden niet eerder verwerkt worden in het proces. Hier 

zit een meevaller in van € 1,5 miljoen: € 900.000 in 2020 door areaaluitbreiding en € 

600.000 van vorige jaren door controles op leegstand e.d. Dit betekent een extra 

toevoeging aan de egalisatie watersysteem van € 0,7 miljoen en een extra toevoeging 

aan de egalisatie zuiveringsbeheer van € 1,4 miljoen.  

Deze laatste belastinggegevens vormen samen met de gegevens uit de Burap de basis 

voor de begroting 2021 en de discussie in het algemeen bestuur t.z.t.  

De heemraad wijst op de grote inzet van de ambtelijke organisatie in de afgelopen 

periode.  

 

De heer Schut (Bedrijven) begrijpt dat de € 900.000 over areaaluitbreiding gaat en dat is 

dan eenmalig. Wat betekent dit? Heemraad van Vreeswijk antwoordt dat het gaat om de 

extra zuiveringsheffing wegens het feit dat er areaaluitbreiding is bij de steden en 

dorpen. Dat wordt volgend jaar verwerkt in de tarieven. Het blijven prognoses en dat is 

belangrijk om te realiseren.  

 

De heer Van Megen (AWP) verwijst naar de prognose van GBLT over mogelijke 

inkomstenderving vanwege de corona-crisis. Ligt hier een relatie met de Latest Estimate? 
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Heemraad van Vreeswijk antwoordt dat de schattingen m.b.t. vermindering van 

waterstromen gehandhaafd blijven.  

  

De heer Van Megen (AWP) merkt op dat er een gerede kans is dat de zuiveringsheffing 

vanuit het bedrijfsleven verder gaat teruglopen. De oproep is niet te gaan bezuinigen 

maar de kerntaken goed te blijven uitvoeren. Ga ook niet op de organisatie bezuinigen 

door vacatures niet in te vullen want er is veel te doen.  

De dijkgraaf denkt dat dit een lijn is waarin het ab zich herkent gezien eerdere discussies 

en nog te voeren discussies in het kader van de begroting.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) stelt droogte en biodiversiteit aan de orde. Hij 

verzoekt om beide onderwerpen te behandelen voordat bespreking van de BOP aan de 

orde is.  

De dijkgraaf antwoordt dat dit lastig kan zijn omdat de BOP in gang wordt gezet met een 

digitale inloopbijeenkomst en vervolgens behandeling in de commissie en het ab. Een 

BOP is zodanig samengesteld dat het kan worden bijgesteld in de loop der tijd.  

Heemraad ter Maten voegt dat in de commissie Water over de droogte is gesproken. 

Daarbij is de suggestie gedaan eind 2020 of begin 2021 een informatieve bijeenkomst te 

organiseren. M.b.t. het budget voor de actie Watersparen zijn medewerkers actief in 

gesprek met landgoedeigenaren en natuurbeheerders over mogelijkheden.  

De dijkgraaf geeft aan dat beide onderwerpen – droogte en biodiversiteit – in het 

eerstvolgende beeldvormende ab aan de orde komen.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) gaat akkoord met de Burap. Complimenten en hulde aan de 

organisatie hoe participatieprocessen toch doorgaan op een zorgvuldige manier in deze 

ingewikkelde corona-tijd. 

 

De heer Van der Wind (SGP) sluit aan bij de complimenten. Het advies is om zeer scherp 

te begroten in deze onzekere tijden.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) sluit aan bij de complimenten voor de organisatie. De 

fractie pleit ervoor terughoudend te zijn met het vervullen van vacatures die niet direct 

bij de kerntaken horen.  

 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) sluit aan bij de complimenten. Het watertestnetwerk in 

Amersfoort is een mooie illustratie van wat belangrijk is evenals een podcast over de 

Hierdense Beek. Belangrijk is de lange termijn in de gaten te houden.  

 

Mevrouw van der Tas (CDA) sluit aan bij de complimenten en heeft waardering voor de 

opstellers en alle inzet van de afgelopen periode.  

 

De heer Mulder (VVD) sluit aan bij de complimenten. Richting de begroting geeft de 

fractie de volgende sleutelbegrippen mee: temporiseren, prioriteren en flexibiliteit met de 

focus op zaken die essentieel zijn. 
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Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) stemt in met de Burap. Richting de begroting moet er 

mogelijk prioritering plaatsvinden met de focus op de kerntaken. Oproep is door te gaan 

met het werven van mensen.   

De dijkgraaf geeft aan dat het wervingstraject doorgaat, maar het gaat wat langzamer.  

 

De heer Sprik (50PLUS) stemt in met de Burap.  

 

Het algemeen bestuur besluit unaniem conform voorstel.  

 

6.2 Kredietaanvraag Westdijk 

Heemraad Gaynor geeft aan dat dit onderwerp uitgebreid is besproken in de commissie 

Water, zowel technisch inhoudelijk als bestuurlijk.  

 

De heer Immeker (Ongebouwd) stemt van harte in met dit kredietvoorstel. Het is een 

logische volgende stap in het oplossen van dit probleemdossier. Complimenten aan de 

organisatie voor de snelheid met en de kwaliteit van het plan van aanpak.  

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) is blij met deze stap. Bestuurlijk kan nu een 

vervolgstap gezet worden maar politiek gezien valt er het e.e.a. te zeggen. Dit soort 

praktijken moet ondanks de wetgeving voorkomen en beboet worden. De fractie pleit 

ervoor om als waterschap richting Den Haag hier een punt van te maken.   

Heemraad Gaynor denkt dat het via de politieke lijn richting Den Haag moet gaan. Hij zal 

dit ook in het overleg met Rijkswaterstaat bespreken.   

De dijkgraaf stelt voor goed te bekijken hoe dit zorgvuldig en effectief gedaan kan 

worden in overleg met andere partijen.   

 

De heer Van Es (Water Natuurlijk) gaat akkoord met het voorstel. Het is een lang maar 

zorgvuldig proces. Complimenten voor de organisatie voor de aanpak.   

 

De heer Terlouw (CDA) steunt het voorstel. Dank voor de uitgebreide schriftelijke 

beantwoording. De presentatie is nog niet ter beschikking gesteld; kan dat alsnog?  

De fractie heeft nog wat zorgen over de risico’s die voor een groot deel bij het 

waterschap liggen.   

De dijkgraaf zegt toe de presentatie toe te zenden op voorwaarde dat er geen 

vertrouwelijke informatie in staat.  

 

De heer Mulder (VVD) stemt in met het voorstel. Complimenten aan het dagelijks 

bestuur en de organisatie dat het werk sober en doelmatig binnen de kaders van het 

HWBP uitgevoerd kan worden. De oproep van de heer Van den Brandhof wordt 

ondersteund.   

 

De heer de Kruijf (PvdA) stemt in met het voorstel. Voorgesteld wordt om hier nog eens 

in alle rust gezamenlijk op terug te kijken. Voor de DB-notitie wordt een aantal 

suggesties meegegeven. In de eerste plaats aandacht voor het bestuurlijk proces; wat is 

hier misgegaan? Daarnaast de vraag in hoeverre het juridische aspect voldoende 
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geborgd is in het waterschap. En als derde punt: De manier waarop het ab is 

geïnformeerd. Daar wordt een kritische blik naar onszelf gemist. Het zou goed zijn om 

ook een reactie van Bunschoten mee te kunnen nemen.  

De dijkgraaf denkt dat een evaluatie van belang is, maar niet halverwege de rit.  

Heemraad Gaynor voegt toe dat een evaluatie van de uitspraak van de Raad van State  

wordt toegestuurd. De aangedragen punten van de heer De Kruijf worden bekeken, maar 

zoals aangegeven door de dijkgraaf is dat op dit moment niet verstandig.   

 

Mevrouw Pol (AWP) stemt in met het voorstel. Het moet kost wat kost opgelost worden. 

Daarnaast moet geprobeerd worden het geld terug te halen bij de aannemer. De fractie 

steunt het pleidooi van de heer Van den Brandhof.  

 

De heer Van der Wind (SGP) stemt in met deze belangrijke stap en steunt de oproep van 

de heer Van den Brandhof. Het blijft belangrijk om heel goed te blijven monitoren hoe de 

buurt dit beleeft en tegelijkertijd is het van belang ook de omgeving te blijven monitoren. 

Complimenten voor alle betrokkenen.  

 

De heer Sprik (50PLUS) gaat akkoord met het voorstel. Er is steun voor de oproep van 

de heer Van den Brandhof.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) gaat akkoord met het voorstel als voorlopig sluitstuk 

voor een zorgvuldig doorlopen traject.   

 

De vergadering besluit unaniem conform voorstel.  

 

6.3 Doorontwikkeling structuur bestuursvergaderingen 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) merkt op dat dit in de commissie F.B.A. uitgebreid is 

besproken. Wat nu voorligt is waar de fracties zich op 7 september jl. in konden vinden.  

Vraag is nog wanneer de AB-vergadering gaat plaatsvinden: woensdagmiddag, 

maandagavond of maandagmiddag. Een tweede suggestie is om wanneer later in het 

jaar gesproken wordt over de voorzitters van de commissies vast te kijken naar welke 

eisen daaraan gesteld kunnen worden. Als ab-leden zich daarover uitspreken dan volgt 

hier een volgende vergadering een separaat voorstel voor.   

 

De heer Sprik (50PLUS) verzoekt om ook de dinsdag als optie mee te nemen omdat 

gemeenteraden vaak op maandagavond overleggen.  

 

De heer Mackay (VVD) kiest de maandagavond voor alle vergaderingen. Dat geeft 

duidelijkheid. Op basis van dit model moet ook bekeken worden hoe de betrokkenheid 

van burgers en bedrijven georganiseerd gaat worden en ook de relaties met de 

overheden. Dat vergt de nodige communicatie.  

 

De heer Schut (Bedrijven) gaat akkoord met de maandagavond als vergaderavond en de 

ab-vergadering op woensdagmiddag. Twee opmerkingen over het stuk zelf. Er moet nog 

overeenstemming bereikt worden over welke klankbordcommissies er zijn. En graag wat 
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specifieker zijn m.b.t. de gewone commissies. De vraag is of alles uit de bestuursagenda 

daarin is opgenomen.   

 

Mevrouw van der Tas (CDA) vindt commissievergaderingen op maandagavond prima, 

maar wil graag de woensdagmiddag handhaven voor de ab-vergadering.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) wil graag alle vergaderingen op maandagavond. De 

fractie is wat teleurgesteld dat in het kader van dit proces niet gelijk een vernieuwing 

wordt gebracht in de bestuursvergaderingen door meer van buiten naar binnen te doen. 

Bijvoorbeeld een politieke markt of politieke avond zoals gemeenten ook doen. Vraag is 

een groepje te vormen vanuit het algemeen bestuur om hier specifiek over na te denken.  

De dijkgraaf wijst erop dat daar in een eerder stadium in het fractievoorzittersoverleg 

geen breed draagvlak voor was. Wellicht dat dit in een later stadium mogelijk is.   

 

Mevrouw Pol (AWP) heeft de voorkeur om alle vergaderingen op de maandagavond te 

doen. Mogelijk is dan de belangstelling vanuit het publiek groter.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) steunt het voorstel. Het ab bij voorkeur op een 

middag, maandagmiddag of woensdagmiddag. De invulling van de maandagavond moet 

geen doel op zich zijn.   

 

De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) gaat akkoord met de maandagavond. 

Graag een evaluatie na drie maanden indien mogelijk.   

 

Mevrouw Maijer (PvdA) kiest ervoor om alles op de maandagavond te doen. De oproep 

van Water Natuurlijk wordt ondersteund om na een bepaalde periode ook andere 

vergadervormen te gaan onderzoeken. Het moet geen doel op zich zijn om de maandag-

avonden vol te plannen. Het lijkt niet handig om digitale en fysieke bijeenkomsten op 

één avond te doen.   

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) kiest voor de maandagavond. Voor het ab kan het 

eventueel overdag, maar liever ’s avonds. De fractie steunt het verhaal om te kijken hoe 

vormen van burgerparticipatie handen en voeten te geven.  

 

De heer Van der Wind (SGP) kiest ervoor zoveel mogelijk op maandagavond te doen. 

Omdat het om een beperkt aantal ab-vergaderingen gaat, zou dit eventueel ingepland 

kunnen worden op de woensdagmiddag.  

 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) geeft aan dat de fractie kiest voor de maandagavond en 

dan later nog eens te kijken hoe de vergaderingen aantrekkelijker te maken.   

 

De dijkgraaf constateert dat over de voorzitters van de commissies in een volgende stap 

de knoop doorgehakt kan worden. De meerderheid van de fracties kiest ervoor de ab-

vergadering ook op maandagavond te houden.  
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De heer Schut (Bedrijven) mist in de commissies het onderwerp Waterbewustzijn.  

De heer Van Dijk antwoordt dat de onderwerpen in een commissie aan de orde komen. 

Op de agenda wordt nadrukkelijker benoemd bij welk thema van de bestuursagenda c.q. 

BOVI het onderwerp hoort. De BOVI is het structurerende element voor de 

commissievergaderingen.  

De secretaris vult aan dat het de bedoeling is om weg te blijven van vaste commissies 

met vaste onderwerpen. Een commissie moet een aantrekkelijk programma en 

agendering hebben.  

De dijkgraaf voegt toe dat adviescommissies onderdeel zijn van de BOB-cyclus. 

Adviescommissies hebben een specifieke rol en worden door deze afspraken wat 

makkelijker om logisch in te vullen. De thema’s uit de bestuursagenda verdwijnen niet 

uit beeld.   

 

De dijkgraaf dankt de leden van het ab die aan dit voorstel hebben gewerkt. De 

maandagavond wordt de vergaderavond inclusief de ab-vergaderingen.  

  

6.4 Vergaderschema bestuursvergaderingen Waterschap Vallei en Veluwe 

2021 

Het schema wordt nog aangepast op basis van hetgeen bij agendapunt 6.3 is besloten.   

 

7. HAMERSTUKKEN 

 

7.1 Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater 

Vallei en Veluwe 

De vergadering besluit conform voorstel.  

 

8. INGEKOMEN STUKKEN 

 

8.1 Voortzetting bijdrageregeling Ontvlechten Waterstromen 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

8.2 Concept verslag commissie F.B.A. van 7 september 2020 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

8.3 Concept verslag commissie Water van 8 september 2020 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

9. Stand van zaken grote lopende projecten – mondeling  

Heemraad van Vreeswijk m.b.t. project Zon: Dit betreft projecten op de daken van de 

rwzi’s en op de vrije ruimtes op de rwizi’s. Deze zijn geheel uitgevoerd als het gaat om 

de daken. M.b.t. de terreinen wordt het dit jaar afgerond en aangesloten. Vanwege 

corona is de SDU-subsidie verlengd. Alle projecten blijven in aanmerking komen voor de 

SDU-subsidie.   

 

10. Rondvraag 
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De heer Van Megen (AWP) verwijst naar het persbericht over Wilp. Complimenten voor 

de organisatie en de betrokken technologen. Graag een klankbordgroep – eerder dan 

eind van het jaar – m.b.t. de testresultaten voordat financiële verplichtingen worden 

aangegaan.  

Heemraad van Vreeswijk antwoordt dat het verstandig is hier vlak voor de begroting over 

te praten omdat dan meer bekend is over de stand van zaken. Die klankbordgroep moet 

nog wel gepland worden.  

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) merkt op dat het advies wordt gegeven het 

onttrekkingsverbod nog te handhaven ondanks het feit dat het neerslagtekort aan het 

afnemen is. Met als gevolg dat het Apeldoorns Kanaal gevoed wordt met gebiedsvreemd 

water vanuit de IJssel. Het lijkt verstandig hier publiekelijk over te communiceren 

inclusief de argumentatie richting de ingelanden.  

De dijkgraaf zegt toe dat dit in het communicatieoverleg wordt meegenomen of hier 

separaat over gecommuniceerd zal worden of in een groter geheel.  

 

De heer Van der Wind (SGP) informeert in hoeverre m.b.t. de KRW rekening wordt 

gehouden met de droogte van de laatste jaren. Zijn er voldoende harde cijfers m.b.t. de 

KRW om de stikstofdiscussie er straks buiten te houden? Zijn er voldoende 

meetgegevens beschikbaar? Het is belangrijk om dit goed en gedegen in beeld te krijgen.  

De dijkgraaf antwoordt dat in Brussel de souplesse er niet is m.b.t. de KRW. In de Unie 

van Waterschappen is hier brede discussie over.  

Heemraad ter Maten stelt voor om op de vragen een schriftelijk antwoord te geven.  

De heer Blokland voegt toe dat over de KRW een langjarig gesprek gaande is in 

Nederland, ook met de provincies.  

 

Mevrouw Pol (AWP) wijst op een krantenartikel over bevergangen langs de IJssel bij 

Deventer en Diepenheim die door Waterschap Drents Overijsselse Delta verwijderd zijn 

conform het beverprotocol. Daarnaast is er een plaag van rivierkreeften wat veel schade 

geeft. Gemeenten hebben via de VNG gevraagd om een Taskforce Rivierkreeft. Heeft dit 

waterschap te maken met beide problemen?  

De heer Blokland antwoordt dat beide problemen bekend zijn en er wordt hard aan 

gewerkt.  

 

De heer Schut (Bedrijven) complimenteert de organisatie dat inwoners van Amersfoort 

aan de slag gaan met sensoren en meetkastjes en dat het waterschap hier een zeer 

actieve rol in heeft. Speelt dit bij meerdere gemeenten en is het interessant om dit in de 

krantenknipsels mee te nemen?   

Heemraad ter Maten antwoordt dat dit het project “Meet je stad” is. Een particulier 

initiatief waar de gemeente Amersfoort en het waterschap op ingesprongen zijn. Het is 

een zeer succesvol project en dit wordt elke keer bij gemeenten als voorbeeld genoemd.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur, met dank aan allen. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2020.  

 

 

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

Dijkgraaf     Secretaris 
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Nr. Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

1 27-11-2019 Slibstrategie: Na conferentie het 

ab informeren. 

College van d&h z.s.m.  

2 30-09-2020 Kredietaanvraag Westdijk: 

• Presentatie commissie Water 

toezenden.  

• Evaluatie uitspraak Raad van 

State toezenden.  

College van d&h z.s.m.  

3 30-09-2020 Vragen m.b.t. meetgegevens KRW 

schriftelijk beantwoorden.  

College van d&h z.s.m.  

 

 

 

 

  Actielijst 


