
 

 

Amendement Werk aan de winkel en daarom variant 3 

 

 

Het Algemeen Bestuur van Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 4 juli 2022, gelezen 

hebbende het voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsbrief 2023, 

 

Overwegende dat: 

- De Bovi2050 en de BOP 2022-2027 als uitwerking van onze lange termijnvisie 

voldoende beleidskader bieden om onze doelen te realiseren, 

- Variant 3 het beste invulling geeft aan “Partnerschap als watermerk”, doordat hierin 

grotere kansen gegrepen kunnen worden om in co-creatie met ons gebied te werken 

aan deze Bovi doelen, 

- De komende jaren extra investeringen nodig zijn om ons assetmanagement op orde 

te houden, die alleen in variant 3 worden meegenomen, 

- We voor grote opgaven staan op het vlak van natuur, het landbouweconomisch 

systeem, klimaat en woningnood, 

- Alleen in variant 3 is meegenomen dat wij als waterschap zijn voorbereid op: 

o Het transitiefonds van 25 mld voor natuurherstel, klimaatverandering en 

waterkwaliteit, 

o Het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor een toekomstbestendig 

landelijk gebied, 

o De woningbouwopgave van 100.000 woningen in ons gebied tot 2030, 

o Het klimaatfonds voor klimaat, energie en duurzaamheid van 35 mld tot 2030, 

- Mede door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de ontwikkelingen van de laatste 

decennia, is gebleken dat cyberveiligheid een cruciale factor in ons werk is 

geworden, waar variant 3 ruimte voor biedt, 

- Variant 3 op zich zelve de bekostiging van benodigd personeel omvat voor de door 

het AB vastgestelde doelen in vastgesteld beleid, 

- De tariefstijging in 2023 desalniettemin zo veel mogelijk beperkt moet blijven, 

- Het derhalve acceptabel is om in dit geval de egalisatiereserves in te zetten, 

- Wij met variant 3 beter zijn voorbereid op de toekomst en de kosten en problemen 

niet bij toekomstige generaties worden neergelegd. 

 

Besluit het voorstel in de Voorjaarsbrief als volgt te wijzigen: 

- Beslispunt 2: “Variant 3 te hanteren als kader voor de begroting 2023 en 

meerjarenraming 2023-2027 met een bandbreedte van 1,1%,” 

- Beslispunt 3: “Het personeelsbudget, voor zover noodzakelijk om zich voordoende 

kansen op de arbeidsmarkt te benutten, te dekken uit de egalisatiereserves.” 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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