
 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

Mevrouw Ornstein is per 1 maart jl. benoemd in haar functie als dijkgraaf. De 

daadwerkelijke installatie vindt plaats op 26 maart a.s.   

 

De heer Van den Brandhof heet namens het algemeen bestuur mevrouw Ornstein van 

harte welkom en wenst haar veel succes toe. De dijkgraaf bedankt de heer Van den 

Brandhof voor deze woorden.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Met kennisgeving afwezig zijn de heren Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) en Van 

Megen (AWP).  

 

Na deze vergadering is er een beeldvormende vergadering over het onderwerp 

kwijtschelding.  

   Algemeen Bestuur 
 
Digitaal via Zoom 

 Besprekingsverslag   
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Heemraad Gaynor deelt mee dat het algemeen bestuur op 10 februari jl. schriftelijk is 

geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State inzake de last onder dwangsom 

Bunschoten in relatie tot de Westdijk. In reactie hierop kwam vanuit de ChristenUnie het 

verzoek – mede namens PvdA en CDA – om gezien het vertrouwelijk karakter de 

toelichting van het college van d&h fysiek te bespreken, bij voorkeur op korte termijn. 

Ter voorbereiding hierop neemt de heemraad binnenkort contact op met de ChristenUnie 

om te horen wat de behoefte is.  

De heer De Bruin (ChristenUnie) verzoekt te bezien of het mogelijk is dit te combineren 

met de bijeenkomst van 26 maart a.s.  

De voorzitter antwoordt dat de heer Gaynor met een voorstel komt hoe hier mee om te 

gaan.   

 

3.  Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de algemeen 

bestuursvergadering van 25 november 2020 

Tekstueel: 

• Bij punt 1.1 wordt twee keer “mevrouw Meijer” gewijzigd in “mevrouw Meier”.  

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

aan de notuliste. 

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.  

 

De secretaris geeft een toelichting op de actielijst:  

• Punt 1, Kredietaanvraag Westdijk, Evaluatie uitspraak Raad van State toezenden: Dit 

punt is afgehandeld.       

• Punt 2: BOP toezenden aan bestuurders in het gebied: Dit punt is afgehandeld.  

• Punt 3, Discussie voeren over kwijtscheldingsbeleid: Dit staat later vandaag 

geagendeerd in de beeldvormende vergadering.  

 

4. BESPREEKPUNTEN 

 

4.1 Aanvullend budget “Regeling Watersparen”  

Heemraad Veldhuizen geeft aan dat de aanvragen voor de regeling bij start wat 

langzaam op gang kwamen. Er is extra inzet op gepleegd en de looptijd van de regeling 

is verlengd tot 1 april a.s. Hierna is het vlot gegaan. Op dit moment zijn 60 aanvragen 

gehonoreerd waarmee het budget op is. Er staan nog 25 aanvragen open die voldoen 

aan de eisen en dat betreft een bedrag van ongeveer € 300.000.  

 

De heer Van der Wind (SGP) denkt dat dit voorstel een stuk bewustwording creëert en 

het is in het algemeen belang hiermee door te gaan. Het advies wordt meegegeven om 

de evaluatie tijdig te doen. Ga ook na welke mogelijkheden er zijn voor externe 

financiering.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) is blij dat de regeling succesvol is en steunt het voorstel.  
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De heer Van der Kolk (Lokaal Waterbeheer) staat achter het voorstel en sluit aan bij de 

heer Van der Wind.  

 

De heer De Bruin (ChristenUnie) steunt het voorstel en vindt een evaluatie belangrijk. Is 

er een relatie tussen geldverstrekking en eventuele onttrekkingen? 

 

Mevrouw van der Tas (CDA) stemt in met het voorstel. Het verzoek is om bij de evaluatie 

ook het doelbereik te betrekken.  

 

Mevrouw Pol (AWP) stemt in met de verhoging van het budget. Het vergroot de 

mogelijkheden van aanvragers zelf met de lokale kennis die zij hebben. De fractie vindt 

een integrale aanpak op gebiedsniveau ook nodig en ziet uit naar de eindevaluatie.  

 

De heer Pastoor (50PLUS) wil graag uitgezocht hebben of de provincies Utrecht en 

Gelderland willen meefinancieren en hoeveel is dat dan? Zijn er tot nu toe voldoende 

voorstellen gedaan om in de praktijk te gebruiken? Dan kan de regeling mogelijk weer 

afgebouwd worden. De fractie vindt dat de regeling bij voldoende medefinanciering nog 

een jaar in stand kan worden gehouden.  

 

De heer Immeker (Ongebouwd) gaat akkoord met de voorstellen.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) steunt de voorstellen en de oproep om het 

onderzoek naar het doelbereik.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) is blij met de brede interesse van de aanvragers. De fractie 

wil graag weten wat het effect is van de gehonoreerde maatregelen. Tussentijds een blik 

op de subsidieverkrijgers is een waardevolle aanbeveling.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) stemt in met het voorstel en is blij met het 

enthousiasme. Het is goed dat er een volwaardige evaluatie komt. De fractie wil graag 

weten waarom deze regeling beter loopt dan andere regelingen om daarvan te kunnen 

leren.   

 

De heer Mackay (VVD) is blij met de positieve publiciteit in de pers.   

 

Heemraad Veldhuizen dankt voor de brede steun. Er zal een grondige evaluatie 

plaatsvinden en bekeken wordt wanneer dit geagendeerd kan worden. Hierbij komt 

uiteraard ook het doelbereik aan de orde. Er vindt controle plaats of het geld 

daadwerkelijk besteed wordt aan de projecten zoals die aangevraagd zijn. Het is 

belangrijk dat deze regeling heel laagdrempelig is want dat maakt dat ondernemers en 

eigenaren er aan mee willen doen. In het gesprek met de provincies wordt bekeken wat 

de mogelijkheden zijn. Dat is ook onderdeel van de evaluatie. Er is geen koppeling 

voorzien tussen de subsidie en de onttrekkingen. Op dit moment gaan zeker 85 projecten 

uitgevoerd worden.  
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De vergadering besluit conform voorstel.  

 

4.2 Stichting Blauw Deltalentenfonds 

Heemraad ter Maten leidt dit onderwerp in.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) vindt dit een goed initiatief. Het is een win-win 

situatie op vele punten.   

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) gaat akkoord met het voorstel.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) gaat akkoord met het voorstel. Bij een volgende 

bestuurssamenstelling zou er sprake moeten zijn van meer diversiteit. 

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) gaat akkoord met voorstel. Het zou een goede zaak 

zijn als in de selectiecommissie minimaal één jongere kan deelnemen dan wel dat 

jongeren kunnen adviseren over de selectiecriteria.   

 

De heer Mackay (VVD) vindt dit een hamerstuk; het is prima uitgewerkt.  

 

De heer Van der Wind (SGP) steunt het voorstel.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) steunt het prachtige initiatief. De eerdere oproep voor meer 

diversiteit in besturen en selectiecommissie wordt van harte ondersteund.  

 

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

 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) stemt in met het voorstel. Communicatie over 

deze stichting is belangrijk. Voorgesteld wordt om een jeugdwaterschapsbestuurder als 

adviseur voor deze stichting aan te wijzen. Zowel de stichting als het 

jeugdwaterschapsbestuur moet aandacht krijgen en zichtbaar zijn op de website.  

 

Mevrouw van der Tas (CDA) is positief over het voorstel met uitzondering van de 

statuten. Het gaat specifiek om het doel, artikel 2.1 lid a. Als waterschap moet je niet in 

de privacy treden van de financiële situatie van studenten. Daarnaast is de opsomming 

van a t/m e niet helemaal eenduidig geformuleerd.  

 

Mevrouw Pol (AWP) steunt het voorstel van harte. De fractie zou graag zien dat het niet 

beperkt wordt tot Van Hall Larenstein en de WUR, maar dat het opengesteld wordt voor 

alle aan onze kerntaken gerelateerde opleidingen. Voorwaarde zou moeten zijn dat het 

thematiek moet zijn die in ons waterschap speelt. Wanneer is nadere informatie te 

verwachten?  

 

De heer Sprik (50PLUS) steunt het voorstel.  
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Heemraad ter Maten dankt voor de positieve instemming. De opmerking over diversiteit 

wordt meegenomen, ook in de advieskant. Momenteel wordt hard nagedacht over het 

jeugdwaterschapsbestuur. Volgende week is er een beeldvormend ab over 

waterbewustzijn. Daar komt dit onderwerp ook aan de orde. In het Bestuursakkoord 

Water is de afspraak om met regionale kennisinstellingen aan de slag te gaan. Om die 

reden is gekozen voor Van Hall Larenstein en de WUR. Op een later moment kan 

bekeken worden of het verstandig is breder te gaan. Er zullen altijd studenten zijn die 

niet bij dit waterschap aan het werk gaan maar bij een ander waterschap. Dat is ook 

grens-ontkennend samenwerken.  

De vraag van mevrouw Van der Tas is vooral bedoeld voor de collega’s.  

 

De voorzitter vraagt de fracties of de inbreng van het CDA reden is om besluitvorming uit 

te stellen?  

De heer Burgsteden (Ongebouwd) denkt dat het aan personen zelf is om naar voren te 

komen als de financiële situatie daar aanleiding toe is.  

De heer Goedhart (Natuurterreinen) vindt het principieel om als waterschap niet te 

oordelen over de financiële situatie van een student.  

De heer Pennings (Bedrijven) stelt voor om punt a te laten vervallen als dat voor het 

CDA en de rest van het algemeen bestuur afdoende is?  

Mevrouw van der Tas denkt dat als artikel 2.1 lid a eruit gaat, de angel eruit zou zijn.  

 

De voorzitter stelt vast dat zorgvuldige besluitvorming van belang is, zeker als het om 

statuten gaat. Het gaat dan om de keuze tussen het vaststellen van de statuten 

vanavond of om beslispunt 2 eruit te halen en dat te bespreken in de commissie.  

De voorzitter vraagt de fracties zich hierover uit te spreken.   

Voor vaststelling vanavond zijn de fracties Ongebouwd, Natuurterreinen, Bedrijven, 

Water Natuurlijk, SGP, PvdA, AWP.  

Voor behandeling in de commissie kiezen de fracties VVD, Lokaal Waterbeheer, 

ChristenUnie, CDA, 50PLUS. 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) gaat voor de optie van een amendement. Het 

gaat om een eenvoudige aanpassing van artikel 2.1 lid a naar: “Getalenteerde jonge 

mensen een financiële steun in de rug te bieden tijdens hun studie”.  

De voorzitter antwoordt dat deze optie niet aan de orde is. Het moet volstrekt helder zijn 

waarover besluitvorming plaatsvindt. Een amendement moet volgens het reglement 

schriftelijk en vooraf worden ingediend.  

 

Heemraad ter Maten geeft als optie mee om het dagelijks bestuur te mandateren de 

statuten aan te passen in de geest van hetgeen zojuist besproken is.  

Het algemeen bestuur is unaniem positief over dit voorstel.  

 

Ten aanzien van beslispunt 2 wordt mandaat verleend aan het dagelijks bestuur voor een 

formulering in de strekking zoals door het CDA is voorgesteld. Voor de overige 

beslispunten 1, 3, 4 en 5 wordt steun uitgesproken.  

 

5. Rondvraag 
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Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur, met dank aan allen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2021.  

 

 

 

mr. S.H.M. Ornstein,    drs. ing. K.A. Blokland, 

Dijkgraaf     Secretaris 
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Nr. Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

1 08-03-2021 Contact opnemen met de 

ChristenUnie om te horen wat de 

behoefte is n.a.v. de schriftelijke 

informatie over de uitspraak van 

de Raad van State inzake de last 

onder dwangsom Bunschoten in 

relatie tot de Westdijk. 

College van d&h z.s.m.  

 

 

 

 

  Actielijst 


