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Volgende vergadering 13 juni 2022 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

De heren Dijkgraaf en Vriesen van Eshuis Registeraccountants zijn aanwezig ten behoeve van 

agendapunt 3.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

 

3.  Jaarstukken 2021 

Inleiding door heemraad Van Vreeswijk: 

In 2021 is een start gemaakt met een behoorlijke stijging van de energieprijzen, de schaarste aan 

grondstoffen en het oplopen van de levertijden. In 2020 is er uitstel geweest van belastingbetaling van 

met name bedrijven. Bij de begroting 2021 zijn de uitgangspunten van 2020 gehanteerd en zijn de 

belastingen verlaagd ingeschaald. In 2021 is het belastingniveau toch weer op het oude niveau 

binnengekomen; een soort dubbele inkomsten uit het verleden.  

De bedoeling was de weerstandsfactor terug te brengen binnen de grenzen 1,4 en 2,0. De inkomsten 

geven de gelegenheid om als uitgangspunt te hanteren dat de tariefegalisatiereserve van 

zuiveringsbeheer op hetzelfde bedrag uit zou komen als in de begroting gepland is. Op dit moment zit 

het weerstandsvermogen op 1,7. Het is een lastige tijd om prognoses te maken; de prognoses van 2020 

en 2021 hebben correctie nodig gehad zeker als het gaat om belastinginkomsten.  
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De investeringen zijn goed gegaan evenals de kostenbeheersing; de prognose voor de 

belastingopbrengsten zat er – in positieve zin – behoorlijk naast. Bij de Burap 2022 en de Voorjaarsnota 

2023 is er een moeilijke opgave om te kunnen prognosticeren.  

In de adviesnota wordt nog gesproken over de beslispunten 3, 4 en 5. Dit is een verouderde versie. Op 

blz. 1 van de adviesnota onder het kopje “Voorstel” staat het juist verwoord.  

 

Toelichting vanuit de accountant: 

De controle bestaat uit twee delen. In het najaar 2021 wordt naar de interne beheersing gekeken. Naar 

aanleiding daarvan wordt de managementletter met de directie besproken. De processen zijn van 

voldoende niveau m.b.t. de functiescheiding, de interne controles en de rechtmatigheidscontroles. Dat 

neemt niet weg dat er altijd aanbevelingen zijn. De directie neemt deze serieus en het wordt goed 

opgepakt. In het voorjaar vindt de controle van de jaarrekening plaats. De administratie is goed op orde 

en de cijfers zijn niet verontrustend. Er wordt een goedkeurende controleverklaring afgegeven zowel 

m.b.t. de getrouwheid als de rechtmatigheid. M.b.t. de cijfers zijn er drie opmerkingen.  

➢ Ten aanzien van het faillissement van de BECH is het bedrag van € 860.000 terecht afgeboekt 

gezien de verslagen van de curator.  

➢ In de Burap was een nadeel geraamd van € 7,4 miljoen; in werkelijkheid komt er een positief 

resultaat uit van € 3,6 miljoen. Het is goed dat er aandacht is voor het prognose-proces. Belangrijk 

punt is of daarmee iets op de plank is blijven liggen. Zowel directie als heemraad geven aan dat dit 

niet het geval is.  

➢ De financiële positie is gezond. De schuldquote was in 2017 nog boven de 200%; inmiddels zit deze 

op 150%, een positieve ontwikkeling. Het landelijk gemiddelde van de waterschappen zit op 

ongeveer 250%.  

 

De secretaris deelt mee dat het publieksjaarverslag in de maak is. Dit wordt na de ab-vergadering van 

16 mei a.s. direct digitaal online gezet.  

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie:  

• De kwaliteit en leesbaarheid van de stukken neemt toe. Dank daarvoor.  

• Er is brede steun voor de drie voorstellen.  

• Complimenten aan het college en de organisatie voor het behaalde resultaat. Ondanks corona is er 

toch veel gedaan.  

• Het is een goede zaak dat de verantwoording van de punten uit de Bestuursagenda prominent in de 

jaarrekening staat.  

• Project Grebbedijk: Wordt in de planuitwerking rekening gehouden met de versterking die in 1995 

heeft plaatsgevonden?  

• De doorbraak van de Hoenwaardkade leert dat veiligheid hoog op de agenda moet staan. Een 

grondige evaluatie is van groot belang.  

• Hoenwaardkade: Agrariërs weten dat gronden al dan niet kunnen onderlopen bij doorbraak van de 

zomerdijk. Is het waterschap hier schadeplichtig?  

• Wat is de stand van zaken m.b.t. de eventuele wetswijziging in ve’s voor tweepersoons-

huishoudens?  

• Belastingopbrengsten verschuiven van bedrijfsgebouwd (niet-woningen) naar woningen. Waarom 

staat dat niet in de oplegnotitie?  

• Hoe staat het met het traject van tariefdifferentiatie?  
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• Terreinen moeten zoveel mogelijk opengesteld worden voor publiek.   

• Waarom is de mogelijkheid van wisselgeld niet benut?  

• Door vertraging in de planning van veel dijkversterkingstrajecten komt de stabiliteit van het HWBP 

in het geding. Klopt het dat dit niet bij Vallei en Veluwe speelt?  

• Het is jammer dat het publieksjaarverslag nog niet beschikbaar is om dit ook te kunnen beoordelen. 

Naast de mooie verhalen moeten er ook goede facts en figures in staan.  

• De accountant maakt in het verslag een opmerking over de omvang van de verschillen en de mate 

van fluctuatie daarin. Is dat een zorgpunt voor de accountant?  

• Wanneer was bekend dat de meevaller van € 11 miljoen er zou zijn?  

• Er zijn zorgen over de invulling van de vacatures.  

• Graag aandacht voor de relevantie van de uitgebreide financiële prognose op basis van de 

werkelijkheid over het eerste halfjaar. Het is goed dat voor 2022 eerder in het jaar het gesprek 

gevoerd gaat worden over eventuele meevallers en het melden hiervan. De suggestie wordt gedaan 

om deze reflectie op te nemen in de adviesnota.  

• Mogelijk kan GBLT gevraagd worden om hun proces van prognoses te verbeteren zodat deze tijdiger 

en realistischer worden.  

• In het kader van een effectief en efficiënt bestuur kan nagedacht worden over een beperktere opzet 

van prognoses, bijvoorbeeld via een bandbreedte in kosten, opbrengsten en resultaten.  

• Er is eerder toegezegd mondeling terug te komen op het diversiteitsbeleid. Wat is de stand van 

zaken?   

• Een duidelijke onderbouwing van beleid met kennis van de praktijk vraagt ook in de toekomst 

blijvende aandacht.  

• Bij beleidsbeslissingen moet goed in beeld zijn wat dit voor eventuele structurele kostenstijging voor 

de begroting betekent.  

• Verzocht wordt in de toekomst zicht te krijgen op de riooloverstorten: hoeveel overstorten zijn 

vergund, wat is de vergunde frequentie van de overstort en wat gebeurt er jaarlijks echt in de 

praktijk?  

• Wat kan verwacht worden van de duurzaamheidsinvesteringen van NWB?  

• In het verslag staan “groene” waterfoto’s en geen foto’s van stedelijk gebied en/of bedrijven. 

Voorstel is de foto’s aan te passen.  

• In het woord vooraf van de dijkgraaf en ook elders in het stuk staat dat alle doelen zijn gehaald. 

Advies is om in de tekst de belangrijkste doelen te benoemen.  

• De doelen in de Bestuursagenda kunnen concreter worden.   

• Is er een indicatie te geven over de eerste opbrengsten van Kaumera? Graag ook de inhoudelijke 

stand van zaken m.b.t. SCADA.  

• Is het aanpassen van conservatief opgestelde begroting halverwege het jaar nog nodig?  

• De afgelopen maanden zijn de risico’s dramatisch toegenomen. Dit vraagt alle aandacht voor het 

opstellen van de Voorjaarsbrief en de Burap.  

• In het accountantsverslag staat “op alle niveaus frequenter terugkoppelen”. Wat wordt daarmee 

bedoeld?  

• Vorig jaar is het programma KACTUS gestart. Het wendbaarheidsgeld is helaas niet gebruikt en op 

dit front had meer bereikt kunnen worden.  

• Het is jammer dat in de jaarstukken niet meer aandacht wordt besteed aan de andere 

beheerbestekken. Rondom de biodiversiteit mogen dit soort zaken meer aandacht krijgen.  
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• De Kadernotitie biodiversiteit is twee jaar geleden vastgesteld. Afgesproken is dat dit proces middels 

een voortgangsrapportage gevolgd zou worden. Dit komt weinig terug in de jaarstukken. Oproep is 

het ab hierover te informeren op een ander moment. 

• Uitleg over de nieuwe werkwijze bij beheer en onderhoud vraagt blijvende aandacht. Zorg voor 

voldoende draagvlak in de betreffende omgeving.  

• Het consumentenvertrouwen is historisch laag. Realisme is nodig richting de begroting 2023.  

 

Beantwoording door de accountant: 

• Het verschil tussen de Burap in augustus en een half jaar later de jaarrekening is groot. Als dat 

ieder jaar het geval zou zijn is dat een zorgpunt. Uit de gesprekken met de directie en het college 

blijkt dat dit voor verbetering vatbaar is; er wordt wat conservatief geraamd. Het is een punt om 

wat mee te doen.  

• M.b.t. het systeem van tussentijdse begrotingswijzigingen: De onzekerheden in de buitenwereld zijn 

op dit moment erg groot. Tussentijdse bijstelling is een uiting van het budgetrecht wat bij het 

algemeen bestuur ligt. Als het ab dat niet wil of minder wil dan kan het bestuur dat aangeven.  

• Er wordt op veel niveaus gerapporteerd in het waterschap. Gezien de omvang van de verschillen 

tussen prognose en werkelijkheid zou je op alle niveaus in de organisatie zicht moeten hebben op 

hoe de kosten en opbrengsten zich ontwikkelen.  

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk: 

• Het college heeft tot nu toe het standpunt gehuldigd dat een begroting tot het eind van het jaar 

loopt. Op het moment dat er tegenvallers zijn moet de organisatie dat in principe oppakken en 

zorgen dat het ongeveer gelijk uitkomt.  

• In de Latest Estimates (LE’s) worden tussentijds de belangrijke tegenvallers gerapporteerd zodat 

het ab op de hoogte is. De tussentijdse rapportage intern heeft de bijzondere aandacht want daar 

zitten verbeterpunten in. Dit moet scherper in de organisatie neergezet worden en dat komt in de 

toekomst zeker aan de orde.  

• Het doel van het publieksjaarverslag is naar buiten toe aan te geven wat het waterschap doet. Het 

is belangrijk om meer uit te stralen wat we doen.  

• Het GBLT neemt zelfstandige besluiten over de belastinginning. De regelgeving is aan het ab en 

GBLT doet de uitvoering. Onderdeel van de uitvoering is het opstellen van de jaarverslagen GBLT en 

de prognoses. Het blijkt dat in 2020 met name op het gebied van MKB te laag is geraamd.  

• Wanneer wisten we dat er een meevaller zou komen? Eind 2020 is er door Vechtstromen en WDOD 

onderzoek gedaan naar bedrijven. Op dat moment is het signaal gegeven dat de meevaller erg 

groot zou zijn. Ondertussen was de begroting 2021 al vastgesteld. Dit jaar zal er meer onzekerheid 

zijn en dat heeft de aandacht.  

• In het verleden waren er twee Buraps; dat is teruggebracht naar één Burap. Wil je het als ab nog 

kunnen beïnvloeden dan is dat het laatste moment. In alle ab’s komen de LE’s aan de orde.  

• Op dit moment is er geen speelruimte om met ve’s te kunnen schuiven of om te differentiëren naar 

woningen en niet-woningen; alles is wettelijk voorgeschreven. Bij de eerste tranche van wijzigingen 

zit mogelijk de differentiatie tussen woningen en niet-woningen er in, maar dat is afhankelijk hoe 

het in de Tweede Kamer landt. Het verhaal over de ve’s komt daar achteraan en zit niet in de eerste 

tranche.  

• Waar dat kan worden terreinen opengesteld voor publiek.  
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• Op het moment dat het waterschap teveel zou heffen dan komt dat in de tariefegalisatiereserve 

terug. Het belastingstelsel is zodanig ingericht dat het waterschap nooit meer mag vragen dan nodig 

is.  

• Het wisselgeld was bedoeld vanwege de onzekerheid. Er volgt een evaluatie hoe hierin verder te 

gaan. De beperking blijkt de deelname te zijn dan wel de manier waarop het te realiseren is.  

• Intern wordt een eventuele bandbreedte besproken. Dit komt terug bij de Voorjaarsnota.  

• De opmerking over het diversiteitsbeleid wordt meegenomen.   

• De NWB verstrekt vanaf dit jaar leningen waarbij het rentepercentage afhankelijk is van de doelen 

die men bereikt; dat gaat om duurzaamheidsdoelen.  

• Kaumera komt binnenkort op de agenda.  

 

Beantwoording door heemraad Gaynor: 

• Bij de Grebbedijk is sprake van vertraging. De ingenieursdiensten zijn aanbesteed; daar is bezwaar 

tegen aangetekend door een van de marktpartijen die het niet geworden is. Het bezwaar is 

ongegrond verklaard. Bekeken wordt hoe e.e.a. te versnellen is. 

• De programmadirectie van het HWBP heeft uitingen gedaan over het stabiliteitsvraagstuk. Onlangs 

is dit in de commissie besproken en men is landelijk bezig hier een uitrol aan te geven. Intentie is te 

onderzoeken hoe daar bestuurlijk meer op gestuurd kan worden. Vallei en Veluwe heeft twee 

projecten in realisatie: de Noordelijke Randmeerdijken en Apeldoorns Kanaal en de Grebbedijk zit in 

de planuitvoering. Er is op dit moment geen indicatie dat het op dit waterschap van toepassing is, 

maar het is van belang scherp te blijven om vertraging te voorkomen.  

• Hoenwaardkade: Hier was sprake van een doorbraak; dat betekent dat het waterschap zelf 

aansprakelijk is voor deze schade. Er vinden nu gesprekken plaats over schadecompensatie. Morgen 

overlegt het college in het kader van het gebiedsproces Hoenwaardkade 2030.   

 

Beantwoording door heemraad Veldhuizen: 

• Er zijn meningen geuit over het beheer van het watersysteem. Er moet nagedacht worden over het 

hoe en wat. Dit komt terug als het gaat om het robuuster maken van het watersysteem.  

• De opmerking over de riooloverstorten wordt meegenomen.  

• De biodiversiteitsvraag heeft de aandacht en hier komt de heemraad separaat op terug.  

 

Advies van de commissie: 

Dit stuk wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de ab-vergadering van 16 mei a.s.  

 

4. Doelmatigheidsonderzoek regeling watersparen  

Inleiding door heemraad Veldhuizen: 

In 2020 heeft het ab besloten met dit project te starten. Het project is succesvol verlopen. In juni 2021 

is besloten om het project als doelmatigheidsonderzoek voor te dragen. Tauw heeft het onderzoek 

verricht en daar conclusies aan verbonden. Het college heeft een bestuurlijke reflectie gegeven in de 

Informatienota.   

 

Vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie:  

• Complimenten voor het onderzoek.  

• Het is goed dat het college de aanbevelingen en adviezen overneemt. Er zijn voldoende 

aanknopingspunten voor een vervolg.  
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• De urgentie was hoog en daar is handelingsperspectief op geboden. De ondernemers hadden er zelf 

sturing op. Er ontstond draagvlak bij de deelnemers en de regeling ging in samenspraak. Een mooi 

voorbeeld van partnerschap als watermerk. Maak de nieuwe regeling niet te ingewikkeld.  

• Het is van belang dat alle wateren worden aangepakt.  

• Deze manier van onderzoek doen bevalt heel goed en fracties willen graag deze manier van werken 

in stand houden.  

• Er wordt aandacht gevraagd voor monitoring op maatregelen en effecten.  

• Afstemming met andere subsidieregelingen is belangrijk om mee te nemen bij de nieuwe regeling. 

• Is er sprake geweest van een voorbeeldwerking?  

• Komen de terreinbeherende organisaties straks wel aan boord?  

• Dit is een doelmatigheidsonderzoek. Is er ook een doeltreffendheid bepaald? Is er een indicatie te 

geven van hoeveel water is bespaard?  

• Wat is er gebeurd met de 12 te late aanvragen? Zaten daar nog waardevolle aanvragen bij? 

• Het gaat om systeemherstel van het complete watersysteem per stroomgebied waar je aan moet 

gaan werken. Dat komt eraan met het Nationaal programma landelijk gebied en de gebiedsgerichte 

aanpak. Voor deze regeling zou je daar bij moeten gaan aansluiten als een van de manieren om 

zaken snel te doen.  

• De terreinbeherende organisaties en landgoedeigenaren hebben maar beperkt deelgenomen omdat 

ze soms grote oppervlaktes in beheer hebben. Dat is maatwerk wat in een gebiedsgerichte aanpak 

goed kan passen.  

• Bij de instrumenten gaat het nu vooral om techniek. Kijk ook naar instrumenten rondom bouwen in 

de natuur. Daarmee dien je ook andere doelen dan water vasthouden. 

• Laat de maatregelen ook in de winter daar zitten. Dat heeft invloed op de hydrologische situatie in 

het gebied en is de effectiviteit mogelijk nog groter.  

• In korte tijd zo snel iets kunnen realiseren is iets om trots op te zijn.  

• Waarom moest er destijds gebruik gemaakt worden van de 48 uur waar het ab door werd 

overvallen? Had er niet wat meer tijd kunnen worden genomen om het ab te betrekken bij deze 

regeling?  

• In het onderzoek is communicatie niet betrokken of gehoord bij dit onderzoek. Bij een 

vervolgregeling moet communicatie wel betrokken worden zeker in het kader van de bekend-

makingsstrategie en het betrekken van gebiedsmakelaars.  

 

Beantwoording door heemraad Veldhuizen: 

• De complimenten worden graag doorgegeven. 

• De snelheid van handelen is bewezen. De eenvoud van de regeling werd gewaardeerd.  

• In het kader van effectiviteit moet je water sparen als het regent.  

• Draagvlak is belangrijk. De een kiest voor de tijdelijkheid en een ander wil liever dat het permanent 

wordt.  

• De A-watergangen zitten niet in de regeling, maar ook daar kun je water sparen.  

• Er is wel degelijk veel gecommuniceerd over de regeling en daar is voldoende aandacht voor 

geweest.  

• Bijna alle aanvragen binnen de termijn zijn behandeld. Wat er nog op de plank ligt is goed in beeld 

en bij een nieuwe regeling kan dat aan de orde komen.  

• Het doelmatigheidsonderzoek wordt gedaan op basis van artikel 109a en dat is beleid van het 

college. De uitvoering die hieruit volgt doen we samen.  
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• De 48 uur had te maken met het feit dat er een probleem was. Er was een ab en een reces. Er is 

snel geschakeld en het ab is hierin meegenomen.  

• De hoop is een simpele regeling te kunnen maken die weer gaat werken. Wellicht is die regeling 

niet voor iedereen hetzelfde.  

• Er is ruimschoots overleg met de provincie. Er is een SOK afgesproken waarin dit soort zaken zijn 

opgenomen. Er is ook allerlei overleg met andere partners in het gebied.  

 

5. Rondvraag 

Mevrouw Eijkelenboom (Water Natuurlijk) heeft een vraag naar aanleiding van het voorstel van de heer 

Ter Maten om het rapport over de verkenning van de Kop van de Noord Veluwe onder de aandacht te 

brengen. Zij mist daarin de aandacht voor waterkwaliteit. Komt waterkwaliteit ook naar voren in relatie 

tot wat de gemeente kan sturen in het grondgebruik? De secretaris stelt voor deze vraag mee te nemen 

en daar schriftelijk op terug te komen.   

 

De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) stelt op verzoek van collega de heer Van der Kolk het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek aan de orde met de op een na laatste plaats van alle 

waterschappen. Graag reactie hierop. De secretaris zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. Op dit 

moment is men bezig met gesprekken in de organisatie naar aanleiding van het medewerkersonderzoek.    

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om  22.00 uur, met dank aan allen.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van ………………………….. 2022. 

 

 

 

 

 

voorzitter     secretaris 

 

  



 

 
 
 

Datum 25 april 2022 

 Onderwerp Commissie 

Pagina 8 van 8 

  

Actielijst 

 

 

Datum  

afspraak 

Actie Door Vóór/op Afgerond 

25-04-2022 Stand van zaken diversiteitsbeleid.  College van d&h   

25-04-2022 Terugkoppeling over twee vragen uit 

de rondvraag: 

• Rapport verkenning Kop van de 

Noord-Veluwe. 

• Reactie op resultaten van het  

medewerkerstevredenheids-

onderzoek.  

College van d&h   

     


