
 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Mevrouw Wilton is met kennisgeving afwezig.   

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

1.1 Onderzoek geloofsbrief van mevrouw E.M.N. Rooijmans 

De commissie Onderzoek geloofsbrieven bestaat uit mevrouw Meijer, de heer Pennings 

en de heer Van den Brandhof. Mevrouw Meijer deelt mee dat de commissie geen enkel 

beletsel heeft gevonden tegen de benoeming van mevrouw Rooijmans. De commissie 

adviseert derhalve positief. Het algemeen bestuur gaat unaniem akkoord.   

 

1.2 Beëdiging van mevrouw Rooijmans als lid van het algemeen bestuur van 

Waterschap Vallei en Veluwe 

 

Mevrouw Rooijmans legt de belofte af. Zij wordt van harte welkom geheten in het 

algemeen bestuur en heeft hiervoor een bos bloemen ontvangen.   
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2. Mededelingen 

De dijkgraaf geeft een toelichting op het traject Effectief bestuur. Mevrouw Carolien de 

Boer – die het traject begeleidt – heeft inmiddels een brede interviewronde gehouden en 

vervolgens een stuk geschreven hoe zij het voor zich ziet om dit traject in te richten. Dit 

onderwerp wordt later vandaag besproken in het fractievoorzittersoverleg. Begin volgend 

jaar zal gestart worden met dit traject.  

 

3.1 Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 30 

september 2020 

Tekstueel: 

• Punt 6.1, BURAP 2020: Op blz. 5 bovenaan wordt de tweede zin als volgt gewijzigd: 

“Richting de begroting moet er mogelijk prioritering plaatsvinden met de focus op de 

kerntaken, zoals geformuleerd in de BOVI”.  

Met inachtneming van deze tekstuele wijziging wordt het verslag vastgesteld, met dank 

aan de samensteller.  

 

Naar aanleiding van het verslag:   

• De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) geeft aan later een stuk doorgestuurd te 

hebben van de inbreng die de fractie had willen doen bij verschillende punten, maar 

wat niet gelukt is vanwege technische problemen. Dit stuk heeft iedereen ontvangen.  

 

De secretaris geeft een toelichting op de actielijst:  

• Punt 1, Slibstrategie, Na conferentie het ab informeren: Zie bij punt 6 van dit verslag. 

Het punt is daarmee afgehandeld.   

• Punt 2, Kredietaanvraag Westdijk:  

o Presentatie commissie Water toezenden: De presentatie is in iBabs geplaatst bij de 

stukken van de commissie Water van 8 september jl.  

o Evaluatie uitspraak Raad van State toezenden: Dit punt blijft staan.    

• Punt 3: Vragen m.b.t. meetgegevens KRW schriftelijk beantwoorden: Op 24 november 

jl. is een memo toegestuurd met beantwoording van deze vragen.   

 

3.2 Vaststellen notulen van de besloten vergadering van 21 oktober 2020 

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

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.  

 

3.3 Notulen van de openbare vergadering van 21 oktober 2020 

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

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.  

  

4. BESPREEKPUNTEN 

 

4.1 Ontwerp Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027  

De dijkgraaf merkt op dat dit onderwerp al vaak met elkaar is besproken in de 

klankbordgroep, de beeldvormende commissievergadering, er is een inloopspreekuur 
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georganiseerd, er is een oordeelsvormende commissievergadering geweest en er was 

gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen. Het concept wordt volgend jaar ter 

inzage gelegd gelijktijdig met de start van de ter inzagelegging van het Nationaal 

Waterplan van het Rijk waar ook de stroomgebiedsbeheerplannen deel van uitmaken. In 

november 2021 wordt het Blauw Omgevingsprogramma definitief vastgesteld door het 

algemeen bestuur.  

Een paar punten die uitvoerig in de commissievergadering aan de orde zijn geweest: 

• In de geest van de Omgevingswet is er voor gekozen om de gebiedsprogramma’s 

vóór de BOP-doelen te formuleren. In de aanbiedingsnota en op verschillende plekken 

in het BOP is de relatie tussen die twee gelegd.  

• Waar mogelijk is een aantal doelen wat concreter gemaakt. De feitelijke situatie is dat 

de doelen zo procesmatig geformuleerd worden om ruimte te bieden aan de 

samenwerkende partners.  

• De referentielijst wordt niet in het BOP opgenomen. Op de website staan 

achtergronddocumenten en ook links naar achtergronddocumenten en bestaande 

beleidsstukken.  

• Monitoring: M.b.t. de verplichte doelen – zoals de KRW – moet jaarlijks gerapporteerd 

worden aan de provincie. Waar het om eigen doelen gaat zijn de startpunten 

onderdeel van het op te zetten monitoringsprogramma.   

• Van de conceptversie wordt geen boekje gemaakt en het BOP verandert voortdurend. 

Van de definitieve versie kan een boekje gemaakt worden, maar dat wordt geen luxe 

uitgave.  

• Er wordt een toegankelijke toelichting gemaakt wanneer de terinzagelegging van start 

gaat. Op dit moment wordt de website van de BOVI uitgebouwd met een pagina voor 

het BOP, de laatste testen vinden deze week plaats. Op die manier kan zowel via de 

website als via een interactieve pdf doorgeklikt worden in dat programma om details 

naar boven te halen.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) dankt voor de verwerking van de opmerkingen uit de 

commissie. Benadrukt wordt dat de nieuwe werkwijze een proactieve vorm van 

aansturing verwacht van zowel de ambtelijke organisatie als ook vanuit het algemeen 

bestuur. Het ab wil meegenomen worden in de voortgang, niet alleen op formele 

momenten maar vooral ook op momenten die helpen de juiste toon aan te slaan. De 

fractie stemt in met het voorstel. 

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) is het eens met de terinzagelegging. Een aantal 

punten wordt nog gemist. Verzoek is de doelen waar het waterschap de presterende 

overheid is concreter te maken. Daar zullen vragen over komen in de zienswijzeperiode. 

Het is belangrijk om op die presterende punten wat meer koers en duiding proberen te 

krijgen.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) dankt voor de duidelijke toelichting en uit haar complimenten 

voor het BOP. De fractie wil het BOP graag op papier zien juist in de inspraakprocedure 

zodat mensen die niet zo digitaal vaardig zijn ook mee kunnen doen.   
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De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) stemt in met de terinzagelegging. Er 

wordt voor gepleit toch onderzoek te doen naar gebiedsvreemd water. De definitie van 

natuurinclusieve landbouw zou bijgesteld moeten worden naar de doelen van het 

waterschap. Landbouwtransitie – met name m.b.t. zonnevelden – wordt ook gemist. 

Neem dat mee en ga dat onderzoeken.    

 

De heer Van der Wind (SGP) stemt in met terinzagelegging. Het is jammer dat het 

inzetten van gebiedsvreemd water bij droogte niet terugkomt. Onderzoek dat eventueel 

via een pilot. Als in de hogere droge gebieden zonnevelden worden gerealiseerd en die 

worden niet ingericht als regionale wateropvang, dan worden kansen gemist. Dit kan 

breder onder de aandacht gebracht worden. M.b.t. de evaluatie en monitoring is het van 

belang om ook de middelen om de doelen te bereiken te evalueren.  

 

De heer Terlouw (CDA) stemt in met de terinzagelegging. Er ligt een mooi document 

aansluitend bij de BOVI en het is een goede basis voor de komende jaren. Fysieke 

beschikbaarheid in papiervorm is voor de fractie van belang; laagdrempelig en zonder  

hoge kosten.   

 

Mevrouw Pol (AWP) stemt in met het voorstel. Communicatie is van groot belang. Er is al 

veel gecommuniceerd van binnen naar buiten maar andersom is ook belangrijk. Blijf in 

gesprek met de partners en laat het niet ondersneeuwen in andere stukken.  

 

Mevrouw Rooijmans (VVD) dankt voor de toelichting, de wijzigingen en voor het 

zorgvuldige afstemmingsproces met het algemeen bestuur. In de voorbereidende 

commissievergaderingen is geconstateerd dat waterbewustzijn extra aandacht van het 

algemeen bestuur zelf verdient. De fractie is akkoord met terinzagelegging.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) vindt het een programma en proces om trots op te 

zijn. De fractie zou graag met andere besturen in gesprek gaan over dit document, met 

Gedeputeerde Staten en met gemeenteraden. Mogelijk is dit verder uit te werken in een 

van de nieuwe commissies begin volgend jaar. 

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) sluit aan bij de trots. De samenwerking met 

andere overheden en belanghebbenden is cruciaal als het komt tot uitvoering in de 

projecten. Aangesloten wordt bij mevrouw Meier om actief op zoek te gaan naar het 

gesprek met statenleden en gemeenteraadsleden. De fractie stemt in met de 

terinzagelegging.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) gaat akkoord met de terinzagelegging. Er ligt een 

prachtig programma, goed leesbaar en met een logische en juiste structuur. De fractie 

heeft een aantal aandachtspunten. De onbalans in aandacht voor milieuontwikkelingen. 

Er wordt ingezoomd op de landbouw en niet op verstedelijking. De geringe bodemdaling 

wordt als risicofactor benoemd en er is weinig aandacht voor de enorme effecten van 

zonnevelden op het watersysteem. Natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt gezien als 
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een heilige graal. Participatie van met name de landbouw zou aan de voorkant moeten 

plaatsvinden. Het gevoel is dat er weinig met de boeren gepraat is.  

 

De heer Pastoor (50PLUS) stemt in met de terinzagelegging. Het is goed dat samen met 

de partners belangrijke stappen gezet kunnen worden.   

 

De dijkgraaf spreekt haar dank uit voor de complimenten. Het algemeen bestuur wordt 

en blijft betrokken. De doelen worden steeds concreter, maar de manier waarop heeft te 

maken met de samenwerking met partners. De oproep om een papieren versie van het 

BOP op een aantal plekken neer te leggen tijdens de terinzagelegging wordt 

meegenomen. Gebiedsvreemd water is geen duurzame oplossing, maar wordt per 

situatie bekeken. De landbouwtransitie in relatie tot de zonnevelden: Het waterschap 

gaat hier niet over,  maar gaat uiteraard met de provincie in gesprek voor zover het de 

waterverantwoordelijkheden betreft. Het waterschap zit ook aan tafel bij de RES’en om te 

kijken wat de effecten voor de bodem- en watersystemen zijn. Er wordt kritisch gekeken 

naar de middelen die gebruikt worden. De BOVI en het BOP zijn tot stand gekomen in 

gesprek met partners. Het zou mooi zijn om als algemeen bestuur in gesprek te gaan 

met gemeenteraden en Gedeputeerde Staten. Er is een grote opdracht om de balans te 

zoeken tussen landbouw, natuur, stedenproblematiek, ontwikkelingen, stikstof-

problematiek, voedselvoorziening, circulaire economie, klimaatadaptie, energietransitie. 

Ook in dit BOP gaat het om de balans tussen de ontwikkelingen en de wensen.  

 

De heer Van den Brandhof geeft de suggestie mee om het BOP actief te versturen naar 

alle betrokken bestuurders in het gebied zodat dit geagendeerd kan worden.  

De dijkgraaf zegt dit toe.  

 

De vergadering besluit conform voorstel.  

 

4.2 Begroting 2021 

Heemraad van Vreeswijk geeft aan dat variant A voorligt, waarbij het college zich ervan 

bewust is dat er sprake is van een groot aantal onzekerheden gezien de 

omstandigheden. In de loop van 2021 zou de verslaglegging tussentijds anders kunnen 

zijn. Bij afwijkingen van de begroting of grote verschuivingen binnen de begroting wordt 

het algemeen bestuur daarin meegenomen dan wel over geïnformeerd.  

De Latest Estimate tot en met oktober: Het jaartekort is op dit moment € 4,8 miljoen. 

Dat betekent een verschil van € 1,5 miljoen met de laatste rapportage. Dat verschil is 

onderverdeeld in meevallers van € 2,1 miljoen en tegenvallers van € 0,6 miljoen. De 

meevallers zijn met name de lagere personeelslasten en de mindere kosten aan 

ontvlechten waterstromen en watersparen. Er zijn ook lagere afschrijvingslasten. De 

tegenvallers gaan met name om slib en zuiveringsheffing. Watersysteem komt € 1,3 

miljoen positiever uit en zuiveringsbeheer € 0,2 miljoen. Het is de verwachting dat 96% 

van de investeringen vanuit de Burap gehaald zal worden.  

 

De heer Schut (Bedrijven) complimenteert heemraad Van Vreeswijk met de gedegen 

voorbereiding van deze begroting; het ab is hier goed in meegenomen. De keuze voor 
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scenario A wordt gesteund. In deze onzekere tijden is het van belang kort op de bal te 

zijn voor wat betreft inkomsten en uitgaven zodat er op tijd bijgestuurd kan worden. 

Flexibel waar nodig, temporiseren als het kan en bijsturen in uitgaven als het moet. Er 

zijn heldere afspraken gemaakt over het schuldenplafond. De huidige schuldpositie zit 

comfortabel onder dat plafond. De schuldpositie mag best toenemen de komende jaren 

maar ook graag daar de vinger aan de pols houden. De fractie stemt in met de begroting.  

 

De heer Mackay (VVD) uit zijn complimenten voor de begroting en de kwaliteit van de 

stukken. Variant A wordt gesteund met daarbij de opmerking goed op te letten dat er 

niet teveel van de organisatie wordt gevraagd. De fractie is akkoord met alle voorstellen. 

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) gaat voor variant A met continue oog voor de 

omstandigheden en de mogelijkheid tot schakelen indien nodig.  

 

De heer Van Megen (AWP) stemt in met de beleidsbegroting en de voorstellen. Variant A 

is het vertrekpunt. Het waterschap is een overheid en moet invulling geven aan de 

kerntaken; continuïteit is het sleutelbegrip. Budget en begroting zullen niet volledig 

benut gaan worden vanwege de huidige omstandigheden. Het is goed vacatures in te 

vullen als dat kan; als een functie zonder schade aangehouden kan worden dan kan dat 

ook. M.b.t. de schuldpositie gaat het de fractie primair om een solide financieel beleid.  

Er is een punt van kritiek m.b.t. de lastendrukprofielen, paragraaf 5.3. Er wordt 

verwezen naar de Ledenbrief van Unie in de voetnoot, maar de strekking en de 

doorwerking daarvan wordt niet aangegeven. Voorstel is dit achterwege te laten of beter 

te laten aansluiten bij de realistische stand van zaken.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) gaat akkoord met variant A en de begroting.  

 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) vindt het van belang om in deze onzekere tijd continue 

alert te zijn op de ontwikkelingen om ons heen. De fractie gaat akkoord met de 

begroting, met daarbij de opmerking dat er op dit moment nog geen reden is om de 

schuldquote los te laten. De fractie stemt in met de voorstellen.  

 

De heer Kremers (CDA) spreekt de waardering uit voor de wijze waarop het ab is 

meegenomen in dit proces. Er ligt een acceptabele begroting, waarbij een flexibele 

aanpak van toepassing is gezien de onzekere tijden. In de commissie F.B.A. heeft de 

heemraad de toezegging gedaan om regelmatig te monitoren. De fractie stemt in met de 

begroting.  

 

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) uit zijn complimenten en dank aan het 

college van d&h en de organisatie. Het is goed om wendbaar te kunnen zijn en te 

investeren waar dat nodig is. Het onderdeel waterbewustzijn wordt gemist; dat komt 

onvoldoende aan de orde in het stuk. Aangegeven staat dat er een onderzoek komt of 

contacten met gemeenten gestimuleerd moeten worden. Hoe wordt dat aangepakt? In 

een groot aantal gemeenten is gewerkt aan ontkoppeling, maar hier is nog veel werk in 

te doen. Voorgesteld wordt om vanuit het waterschap een stevige voorlichtingscampagne 
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te voeren richting de inwoners m.b.t. verstening van tuinen. De fractie stemt in met de 

begroting.    

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) uit zijn complimenten voor de wendbare begroting: 

Koersvast waar het kan en meebewegen waar het moet. De fractie gaat akkoord met 

variant A.  

 

De heer Van der Wind (SGP) gaat akkoord met de begroting en de bijbehorende 

voorstellen.  

 

De heer Pastoor (50PLUS) kiest voor variant A en gaat akkoord met de begroting.   

 

De heer De Kruijf (PvdA) stelt vast dat het een goed proces is geweest; alle waardering 

daarvoor. De fractie steunt variant A en gaat akkoord met de voorstellen.   

 

Heemraad Van Vreeswijk geeft aan dat de tweede coronagolf nog niet verwerkt is bij 

GBLT. Dit zou tot een incidentele tegenvaller dit jaar kunnen leiden maar zal naar 

verwachting geen invloed hebben op de begrotingsresultaten van 2021. Voor wat betreft 

de lastendruk is er gebruik gemaakt van de aangepaste lastendrukprofielen uit de 

Ledenbrief van de Unie van Waterschappen (m.n. aanpassing WOZ-waarden) om de 

waterschappen onderling te kunnen vergelijken. Er wordt alles aan gedaan om zo ver 

mogelijk van het schuldenplafond vandaan te blijven. Indien nodig of door 

omstandigheden daartoe gedwongen wordt dat uiteraard gemeld. Met alle gemeenten is 

er continue contact.  

Dank voor de complimenten; deze worden doorgegeven aan de organisatie.  

 

Heemraad ter Maten merkt op dat als algemeen bestuur een lijn is uitgewerkt voor 

waterbewustzijn. In het regionaal adaptatieplan – waar intensief wordt samengewerkt 

met gemeenten, provincie, Vitens, GGD en brandweer – is waterbewustzijn op de 

vlakken afvalwaterketen en klimaat een van de hele zware paragrafen waar de komende 

jaren stevig op ingespeeld wordt. Als voorbeeld is besloten om aan te sluiten bij de 

duurzame huizenroute, een heel actieve en professionele site. Er wordt voortdurend 

gezocht naar samenwerking.  

 

De vergadering besluit conform voorstel.  

 

4.3 Belastingverordeningen 2021 

De heer De Kruijf (PvdA) heeft vragen gesteld over de kwijtschelding. Er is weliswaar een 

sterk verkorte aanvraagprocedure, maar dat werkt alleen als je relatief digitaal vaardig 

bent. Als je het telefonisch wilt aanvragen moet je eerst door heel veel tekst heen om 

het telefoonnummer te vinden. Kijk hier nog eens naar. De fractie heeft een tweetal 

voorstellen ingediend bij dit agendapunt die allebei betrekking hebben op de 

kwijtschelding. Iedereen die een inkomen heeft op bijstandsniveau en voldoet aan de 

overige voorwaarden komt in aanmerking voor kwijtschelding. Dit is niet terug te zien in 

het kwijtscheldingsbeleid. Daarom dient de PvdA – mede namens 50PLUS en de AWP – 
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een motie en een amendement in. Op basis van een flink aantal gerechtelijke procedures 

is hier sprake van inkomenspolitiek. Het gaat om volstrekt legitiem aanvullend beleid als 

compensatie op individuele voorzieningen op individueel niveau. Daarnaast zal het GBLT 

niet of nauwelijks extra werk opleveren omdat nu al gewerkt wordt met verschillende 

normen en verschillende schalen.  

 

De dijkgraaf stelt voor om eerst een ronde langs de fracties te maken alvorens de motie 

en het amendement formeel ingediend worden. De heer De Kruijf kan zich daarin vinden.  

 

De heer Mackay (VVD) had het procesmatig beter gevonden als dit eerst in een 

commissievergadering aan de orde was gesteld. Voorgesteld wordt om dit amendement 

en deze motie niet in behandeling te nemen, maar volgend jaar uitgebreid te bespreken 

in een commissievergadering. Belastingwetgeving en belastingmaatregelen zijn te 

belangrijk om via een amendement of motie te regelen. De VVD is als partij tegen 

inkomenspolitiek van waterschappen, maar respecteert de huidige regeling.  

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) sluit aan bij de heer Mackay. Dit moet veel 

uitvoeriger besproken worden op een beter moment met meer tijd.  

De heer Van der Wind (SGP) sluit aan bij voorgaande sprekers. Deze discussie hoort niet 

thuis in een functioneel bestuur als het waterschap. De inkomenspolitiek hoort principieel 

thuis bij de gemeente.  

De heer Kremers (CDA) vindt dit niet het juiste moment om te bespreken, maar zou 

graag eerst een reactie van het college willen. 

 

De dijkgraaf merkt op dat het college dit heeft voor-besproken, maar het college vond 

het verstandig om eerst onderling het ab het gesprek te laten voeren.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) draagt het amendement en de motie een warm hart 

toe. Het kan niet zo zijn dat er voor bepaalde groepen kwijtschelding is en voor anderen 

die net zo weinig te besteden hebben niet. Het waterschap heeft weliswaar een 

functioneel bestuur maar is ook een organisatie die zelf belasting heft. Graag meer 

informatie over welke gemeenten dit inmiddels doen in ons gebied. De fractie wil graag 

pas volgend jaar over dit onderwerp besluiten bij de begroting en dit dan mogelijk met 

terugwerkende kracht laten ingaan.  

 

De heer Van Megen (AWP) draagt het amendement een warm hart toe. In het 

verkiezingsprogramma staat dat dat de AWP geen inkomenspolitiek zou willen voeren en 

dat er ook geen kwijtscheldingsregeling zou moeten zijn omdat je dan naar verschillende 

loketten – gemeente en waterschap – toe moet. De regelingen moeten eerlijk zijn en niet 

slechter zijn dan die van een gemeente.   

 

De heer Sprik (50PLUS) is het eens dat dit niet thuishoort bij het waterschap, maar het is 

nou eenmaal zo beslist in Den Haag. De fractie is er vóór om het in de volgende 

commissievergadering aan de orde te stellen.  
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De heer Van Dijk (ChristenUnie) vindt het belangrijk om flexibel te zijn. Als het 

amendement nu wordt ingediend dan steunt de fractie dat. Het is beter om dit op een 

later moment te doen – de volgende commissievergadering – omdat het onderwerp dan 

onderbouwd en uitgebreider besproken kan worden.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) heeft de PvdA ontraden dit amendement en de motie in te 

dienen. Voorstel is volgend jaar de discussie tijdig in de commissie te voeren.  

 

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) is tegen inkomenspolitiek in het waterschap. 

Het is niet verstandig om nu een uitzondering te maken voor een groep omdat dan het 

eind zoek is.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) vindt dat er geen verschil moet zijn in de wijze hoe 

mensen op bijstandsniveau terecht komen. Gezien de actualiteit van dit moment zou er 

een principiële keuze gemaakt moeten worden. Voorstel is de intentie nu uit te spreken 

en de discussie een volgende keer te voeren.   

 

Heemraad van Vreeswijk meldt dat het telefoonnummer van GBLT op de voorpagina van 

de aanslag staat. De waterschappen binnen GBLT hebben exact dezelfde regeling. Het 

college van d&h is van oordeel dat deze discussie over belastingen zeer zorgvuldig moet 

gebeuren omdat er wettelijke beperkingen zijn. Kwijtschelding gaat uitsluitend over 

natuurlijke personen en er zitten randvoorwaarden aan. Het kwijtscheldingsbeleid gaat 

via de kwijtscheldingsregeling die vastgesteld wordt door het college. Voorstel is om 

begin volgend jaar een uitgebreide discussie te voeren over de mogelijkheden, de 

beperkingen daarin en de financiële consequenties daarvan. Op die manier kan iedereen 

een gewogen oordeel geven. Dit is een toezegging. Als de motie wel wordt ingediend dan 

is het voorstel deze motie aan te houden. 

 

De heer De Kruijf (PvdA) weet niet of het meerwaarde heeft de discussie later te voeren 

maar snapt de wens om in hier in alle rust zorgvuldig naar te kijken. Voorstel is motie en 

amendement wel in te dienen en ze dan vervolgens aan te houden in afwachting van de 

te voeren discussie.  

 

De dijkgraaf wijst op de toezegging van het college om dit onderwerp begin volgend jaar 

te bespreken waarbij alle punten uit het amendement en de motie dan besproken kunnen 

worden. Alternatief zou kunnen zijn te besluiten om motie en amendement nu niet in te 

dienen en de discussie van volgend jaar af te wachten of er dan nog de noodzaak is deze 

in te dienen.  

 

De heer Kremers (CDA) merkt op dat een amendement niet aangehouden kan worden, 

bij een motie kan dat wel.  

 

De heer Mackay (VVD) geeft aan dat een ruime meerderheid aangeeft het onderwerp nu 

niet te willen behandelen. Laten we bespreking en besluitvorming uitstellen tot volgend 

jaar.  
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De heer De Kruijf besluit namens de indieners het amendement en de motie nu van tafel 

te halen en dit in het voorjaar te bespreken met mogelijk een nieuwe motie of nieuw 

amendement.  

 

De vergadering besluit conform voorstel met inachtneming van de toezegging door het 

college van d&h.    

 

4.4 Aanpassing belastingstelsel 

Heemraad van Vreeswijk deelt mee dat dit onderwerp uitgebreid besproken is in de 

laatste Uniecommissie CBCF van november jl. Het college verzoekt de portefeuillehouder 

mandaat te geven voor de Ledenvergadering zodat gestreefd kan worden naar een 

unaniem of vrijwel unaniem besluit richting het ministerie om aan te geven dat dit 

gedragen wordt door de waterschappen en de rest in de tweede lijn mee te nemen.  

Toegezegd is dat – zo gauw het besluit van de Ledenvergadering er is – de handreiking 

zo spoedig mogelijk gemaakt zal worden zodat iedereen weet waar hij aan toe is.  

 

De heer Immeker (Ongebouwd) geeft aan dat het voor de landbouw belangrijk is om het 

pijnpunt van het wegenarrest op te lossen, dus daar is de fractie blij mee. Er zijn zorgen 

over de bandbreedte van plus en min 30%. De fractie stemt in met het voorstel.  

 

Mevrouw Groenewegen (Bedrijven) merkt op dat de fractie in de commissievergadering 

de tariefdifferentiatie gebouwd aan de orde heeft gesteld. Het gaat om het proces, want 

het is vrij laat toegevoegd. Graag de tariefdifferentiatie in het tweede spoor, maar 

andere partijen denken daar anders over. De fractie wil niet dat het systeem vertraagd 

wordt en kan zich daarom vinden in het voorstel wat er nu ligt met een mandaat voor de 

dijkgraaf. De fractie zou het zeer waarderen als de kritiekpunten bij de Ledenvergadering 

ingebracht worden.   

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) kan zich vinden in de voorstellen die er liggen waarbij 

het belangrijk blijft dat het permanente onderhoudsspoor voortvarend wordt opgepakt. 

De fractie heeft wat twijfels over de punten 2 en 3 in het voorstel van het db en twijfelt 

of dit geen breekpunt zou kunnen zijn. De fractie wil graag een handreiking voor de 

bandbreedte en ook een handreiking voor de tariefdifferentiatie.  

 

De heer Van Megen (AWP) stemt in met de voorstellen van de stuurgroep. Aan alle 

voorstellen zitten wel haken en ogen; pas als het besluit genomen is kun je goede 

toelichtingen maken. Het tweede spoor heeft de meeste haken en ogen want daar is nog 

weinig van bekend. Het is gevaarlijk om de punten 2 en 3 van het collegevoorstel te 

volgen, want we moeten dit als ab en als Ledenvergadering niet willen. Alles 

overwegende is het onverstandig om conform het collegevoorstel de dijkgraaf te 

mandateren om de tariefdifferentiatie gebouwd geen breekpunt te laten zijn bij de 

besluitvorming in de Ledevergadering. De AWP stelt voor dit te schrappen in het voorstel 

van d&h. Het lijkt er niet op dat er een meerderheid komt om tariefdifferentiatie 

gebouwd naar het tweede spoor te schuiven.  
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De dijkgraaf vat samen dat de AWP akkoord gaat met punt 1 en niet met 2 en 3? De 

heer Van Megen bevestigt dat.   

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) is blij dat er een voorstel ligt dat de 

consequenties van het wegenarrest voor de categorie ongebouwd teniet gaat doen. Het 

is jammer dat in dit voorstel infrastructuur niet als aparte categorie naar voren gekomen 

is. Dit betekent voor gebouwd een wat zwaardere belastingheffing. Voor wat betreft het 

punt van de kan-bepaling: In de toelichting van de Unie dringt het ministerie aan om te 

komen tot eenzelfde grondslag als voor de gemeenten wordt toegepast als het gaat om 

de OZB-belasting. Daarmee wordt het stelsel robuuster als het gaat om de toekomst. De 

fractie is akkoord met voorstel 1, maar stemt niet in met punt 2 en 3 van het voorstel. 

Toevoeging van de kan-bepaling is noodzakelijk om het systeem toekomstbestendig te 

maken en te harmoniseren met het systeem van de gemeenten.  

 

De heer Kremers (CDA) sluit aan bij de inbreng van de heer Immeker. Unanimiteit is 

belangrijk en de dijkgraaf moet alle mogelijkheden geboden worden die het voorstel 

aangeeft.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) vindt het hoofdspoor goed en het tweede spoor is 

heel belangrijk. De fractie is het eens met het voorstel en wil een punt 4 toevoegen: De 

dijkgraaf oproepen dat zij aangeeft dat er vaart gemaakt moet worden met het tweede 

spoor.  

 

De heer Mulder (VVD) stemt in met alle punten uit het voorstel.  

 

De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) stemt in met het voorstel om de dijkgraaf 

volledig te mandateren.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) sluit aan bij de ChristenUnie en de AWP: Akkoord met voorstel 1, 

maar niet met voorstel 2 en 3.  

 

De heer Van der Wind (SGP) stemt in met het voorstel op alle punten.  

 

De heer Sprik (50PLUS) sluit aan bij de heer Goedhart met de optie dat er een punt 4 

wordt toegevoegdMet de vervuilingseenheden moet niet gewacht worden tot 2025.   

 

Heemraad Van Vreeswijk geeft aan dat in de laatste stuurgroepvergadering de snelheid 

van het tweede spoor nadrukkelijk aan de orde is gesteld. Dit zal zo snel mogelijk 

opgepakt worden op het moment dat helder is wat de juridische vertaling is van dit 

verhaal. Het heeft nadrukkelijk de aandacht van de Unie en zal zeker in de 

Ledenvergadering aan de orde komen.  

 

De vergadering besluit in meerderheid conform voorstel.  
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De AWP, ChristenUnie en de PvdA maken de kanttekening alleen met punt 1 uit het 

voorstel akkoord te gaan. Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) voegt toe dat de fractie ook 

alleen met punt 1 uit het voorstel akkoord gaat.  

 

4.5 Aanpassingen Reglement van Orde voor Waterschap Vallei en Veluwe en 

benoeming technische voorzitters 

De heer Pennings (Bedrijven) heeft in de commissie gepleit om de bestuursagenda 

levend te houden door in aanbiedingsmemo’s te relateren naar waar het onderwerp de 

bestuursagenda raakt en wat er aan resultaat verwacht mag worden. In het reglement 

van orde en in de portefeuilleverdeling van d&h komt de bestuursagenda voldoende tot 

zijn recht.  

 

Mevrouw Pol (AWP) stemt in met het voorstel, maar vindt het jammer dat er niet een 

tweede commissielid benoemd kan worden.  

De dijkgraaf antwoordt dat dit een besluit is geweest van het vorig bestuur. Zonder 

discussie kan dit punt niet zomaar toegevoegd worden. Als een meerderheid van het ab 

dit zou willen dan moet er een ordentelijk traject plaatsvinden. 

 

Mevrouw Maijer (PvdA) sluit aan bij de opmerking van mevrouw Pol en vindt het een 

goed plan om dat binnenkort maar eens te bespreken. Een technische vraag: Er staat dat 

een vijfde van de leden van een commissie kan verzoeken dat een vergadering besloten 

wordt. In hetzelfde stukje staat dat de commissie de beslotenheid kan opheffen. Kan het 

in theorie dan zijn dat 6 leden besluiten dat een commissievergadering besloten is en dat 

10 minuten later het ab die beslotenheid weer opheft?  

 

De heer Kremers (CDA) stemt in met het voorstel. 

 

De heer Mackay (VVD) stemt in met het voorstel. De fractie zou graag zien dat 

commissieleden ook inzage krijgen in geheime stukken.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) merkt op dat in het stuk staat dat er drie technisch 

voorzitters benoemd gaan worden voor de nieuwe situatie. Als er maandagavond twee 

vergaderingen naast elkaar zouden plaatsvinden dan is mogelijk een extra voorzitter 

nodig.   

 

De heer Immeker (Ongebouwd) kan zich vinden in het voorstel.  

 

De dijkgraaf geeft aan dat het in eerste instantie niet de bedoeling is om vergaderingen  

simultaan te laten plaatsvinden. Er zijn straks drie gelijkwaardige voorzitters die 

onderling afspreken wie welke vergadering gaat voorzitten.  

Per vergadering kan bekeken worden welke commissieleden inzage krijgen in 

vertrouwelijke stukken. Er is verschil tussen geheimhouding (met mogelijk een 

strafrechtelijke component) en vertrouwelijkheid (zonder strafrechtelijke component).  

M.b.t. de vraag van mevrouw Maijer: Zolang het in de commissie besproken is en nog 

niet in het ab is kan de commissie de vertrouwelijkheid opheffen.  
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De vergadering besluit conform voorstel.  

 

5. INGEKOMEN STUKKEN 

 

5.1 Portefeuilleverdeling college van dijkgraaf en heemraden per 1 oktober 

2020 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Er is een correctie: De heer Gaynor staat als 4de loco en de heer Veldhuizen als 3de. Dat 

moet worden omgedraaid.  

 

5.2 Discrepantie 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

5.3 Regionaal Adaptie Plan 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

Mevrouw Groenewegen (Bedrijven) heeft meegedaan aan de bijeenkomst van 10 

november jl. Er waren veel mensen van gemeenten aanwezig en dat voelt goed in het 

kader van waterbewustzijn.  

 

De heer Terlouw (CDA) vraagt of in de begroting rekening is gehouden met de financiële 

middelen om dit uit te voeren. Heemraad ter Maten antwoordt dat er in principe een 

toekenning is van € 13 miljoen uit het Rijk; dat is 33% financiering. De andere 66% 

moet komen uit de gemeenten, het waterschap en de provincie. Afhankelijk van de 

projecten die worden uitgevoerd wordt duidelijk welk bedrag het waterschap zal moeten 

bijdragen.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) merkt op dat veel beheerders van natuurgebieden aangeven dat 

de druk hier en daar wel erg groot wordt. Doe als waterschap zoveel mogelijk actief mee 

aan het creëren van mogelijkheden voor groenblauwe recreatie. Heemraad ter Maten 

antwoordt dat dit in principe mogelijk is, tenzij er uitzonderingen zijn waarom het niet 

kan.  

 

5.4 Concept verslag commissie F.B.A. van 2 november 2020 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

5.5 Concept verslag commissie Water van 3 november 2020 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

5.6 Agenda’s Uniecommissies 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) m.b.t. de agenda van CWS en het onderwerp  

bossenstrategie. In de commissie is een oproep gedaan om de themagroep Grondwater 
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nieuw leven in te blazen. De heer Van den Brandhof verzoekt het waterschap hier een 

actieve rol in te spelen. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen.   

 

6. Stand van zaken grote lopende projecten – mondeling  

Heemraad van Vreeswijk:  

• Wilp-Terwolde: De klankbordgroep is 16 november jl. bijeen geweest. Vandaag zijn de 

presentaties gedeeld. Inmiddels is bekend dat € 1,5 miljoen door de provincie 

Gelderland gevoteerd is.  

• Slibstrategie: Er is onderzoek gedaan door de Unie. Aanvankelijk werd gesproken over 

€ 1 miljoen kosten per jaar. Uiteindelijk is nu het voorstel gedaan in de CWE van 13 

november jl. dat er regie wordt gemaakt door de Unie van Waterschappen, waarbij 

maximaal 0,5 fte wordt ingezet en een bijdrage per waterschap van maximaal € 

30.000 tot € 40.000 per jaar. De bedoeling is dat dit begin 2021 in discussie komt. Bij 

de aanbesteding van slib is afgesproken dat ieder waterschap de ruimte neemt in de 

aanbesteding zodat die in staat is eigen calamiteiten op te vangen.  

• Rekenkamerfunctie: In de laatste CBCF vergadering is de laatste stand van zaken aan 

de orde geweest. Er ligt een Kamervoorstel waarbij er een Rekenkamer komt met 

uitsluitend externen. De Unie zal aangeven dat we streven naar een 

Rekenkamerfunctie waarbij ab-leden aanwezig zijn binnen de Rekenkamer. Dat heeft 

geresulteerd in een motie in de Tweede Kamer met de mogelijkheid dat 

waterschappen en gemeenten raadsleden en ab-leden lid laten zijn van de 

Rekenkamer. Er wordt een oproep gedaan tot lobby.  

 

Heemraad Gaynor: 

• RES’en: Er vinden inloopavonden plaats in de FoodValley en de CleanTech. 

Aanwezigheid vanuit het waterschap is gewenst.  

• Consultatie ontwerpprogramma HWBP: D&h heeft ingestemd met het programma als 

zodanig. De mogelijke bekostiging financiering van een op handen zijnde boeggolf 

vindt in de Alliantie plaats.  

• Project Westdijk: Vandaag is met de uitvoering begonnen.  

 

Heemraad ter Maten: 

Stand van zaken bezwaren Enkaleiding: Op 28 mei jl. is een zitting geweest van de 

meervoudige kamer. Daarna zijn er nog nieuwe stukken aangeleverd. Op 21 oktober jl. 

heeft de rechtbank laten weten dat alle stukken zijn bestudeerd en dat er geen nieuwe 

zitting nodig is. Als een van de partijen behoefte heeft aan een mondelinge zitting dan 

moet dat binnen 4 weken kenbaar worden gemaakt. Als dat niet gebeurt volgt binnen 6 

weken de uitspraak.  

 

Heemraad Veldhuizen: 

• Droogte:  

o Deze week is het waterbeeld geactualiseerd; het document is beschikbaar in iBabs. 

Er is te weinig neerslag geweest in oktober en november. Hierdoor is het herstel 

van het watersysteem gestokt en sommige beken zijn zelfs drooggevallen. Het 

onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater zonder aanvoer blijft gehandhaafd.  
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o Annex is het project watersparen: Inmiddels zijn er iets meer dan 30 aanvragen 

ontvangen. Een aantal zit nog in de pijplijn. Op dit moment is € 65.000 bestemd 

voor goedgekeurde plannen. Besloten is de regeling te verlengen tot april 2021. Er 

wordt intensief ingezet op grondeigenaren.  

o Sprintweek droogte: Dit is een intern georganiseerd inhoudelijk debat over waar 

we mee bezig zijn; wat doen we en wat weten we? Volgende week worden in het 

college de eerste resultaten besproken. Begin 2021 wordt dit onderwerp in een 

maandagavondcommissie geagendeerd.  

• De heemraad heeft een pitch mogen houden bij het symposium biodiversiteit van de 

Unie van Waterschappen. Het waterschap is partner geworden van het Deltaplan 

Biodiversiteit en zal daar nader invulling aan geven.  

 

7. Rondvraag 

De heer Van der Wind (SGP) verzoekt de secretaris om de actielijst van de laatste jaren 

nog eens te checken bij het definitief vertrek van de dijkgraaf. De heer Blokland zegt dat 

toe.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) nodigt iedereen die echt geïnteresseerd is in wat 

speelt bij de landbouw uit om bij hem koffie te komen drinken en het verhaal te horen. 

Er wordt veel over boeren gepraat maar weinig met boeren.  

 

De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) is benaderd door twee lokale partijen om 

input te leveren voor hun partijprogramma. Hij roept iedereen op om input over water te 

leveren bij plaatselijke politieke partijen.  

 

De heer De Kruijf (PvdA) vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de inval bij Jan 

Bakker en de eventuele betrokkenheid bij mestfraude. Heemraad van Vreeswijk meldt 

dat er tot nu toe geen dagvaarding heeft plaatsgevonden. Er is geen verdere informatie.  

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur, met dank aan allen. 

 

Heemraad ter Maten geeft aan dat op 9 december a.s. de officiële afscheidsvergadering 

van mevrouw Klip zal plaatsvinden; dat wordt een mooie interactieve bijeenkomst.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2021.  

 

 

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

Dijkgraaf     Secretaris 
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Nr. Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

1 30-09-2020 Kredietaanvraag Westdijk: 

• Evaluatie uitspraak Raad van 

State toezenden.  

College van d&h z.s.m.  

2 25-11-2020 BOP toezenden aan bestuurders in 

het gebied.  

College van d&h z.s.m.  

3 25-11-2020 Discussie voeren over 

kwijtscheldingsbeleid.  

College van d&h 2021  

 

 

 

 

  Actielijst 


