
Lijst van toezeggingen  versie 23 september 

 
 

• Betreft toezeggingen aan bestuursleden en/of commissieleden gedaan door of namens dijkgraaf en heemraden in openbare vergaderingen van het waterschap 

• Een vollediger tekst & context is na te lezen in de verslagen van de betreffende vergaderingen: concepten in iBabs Agendavoorraad; vastgestelde verslagen in 
iBabs bij de vergadering waar het verslag van is.  Of na te luisteren op YouTube 

• De lijst van toezeggingen wordt bijgehouden en geplaatst in iBabs Agendavoorraad 

• In elke AB vergadering wordt de actuele lijst “afgedaan” 

• De toezeggingen die in de lijst vermeld staan als afgedaan worden na de AB vergadering verplaatst naar een lijst afgedane toezeggingen 

• Toezeggingen met een permanent karakter worden 1 x opgenomen en daarna verplaatst naar de lijst afgedane toezeggingen 

 

Nr Datum  
2022 

Toezegging /actie Gedaan 
door 

Stand van zaken 

26 5 sept. cie 
agp 5 

Regeling partijen beter in beeld 
Er komen gewijzigde stukken naar het AB i.v.m. overname 
suggesties in technische vragen + uitbreiding toelichting 

dijkgraaf 
Ornstein 

afgedaan: aangepaste stukken geagendeerd voor 
AB 26 sept.  

25 5 sept. cie 
rondvraag 

Rondvraag: grondwateronttrekkingen 
Schriftelijke beantwoording rondvraag m.b.t. hoeveelheid 
en omvang grondwateronttrekkingen 

heemraad 
ter Maten 
namens 
Veldhuizen 

 

24 5 sept. cie 
rondvraag 

Rondvraag: stikstofdossier 
Schriftelijke reactie op verzoek bijgepraat te worden in 
stikstofdossiers  

heemraad 
ter Maten 
namens 
Veldhuizen 

zie ook toezegging nr 1 

23 29 aug. cie 
agp 4 

Uitvoeringskrediet netwerken op locaties 
Vóór ab van 26 sept. schriftelijke beantwoording van de 
gestelde vragen m.b.t. cybercriminaliteit 

dijkgraaf 
Ornstein 

afgedaan: betreft bijlage bij adviesnota t.b.v. AB 
van 26 september 2022 

22 29 aug. cie 
agp 4 

Uitvoeringskrediet netwerken op locaties 
In het vervolg zal bij investeringsvoorstellen geprobeerd 
worden de exploitatievoordelen te vermelden 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

afgedaan: keert terug bij nieuwe 
investeringsvoorstellen 

21 29 aug. cie 
agp. 5 

Uitvoeringskrediet project P6127 Slibreinigers rwzi 
Apeldoorn 
Een prioriteringslijst van lange termijn investeringen is 
onderdeel van de begroting 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

komt in begroting 2023; oktober 2022 



20 29 aug. cie  
agp. 5 

Uitvoeringskrediet project P6127 Slibreinigers rwzi 
Apeldoorn 
Een planning van het project P6127 Slibreinigers RWZI 
Apeldoorn volgt schriftelijk 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

afgedaan, memo in Post van/namens d&h d.d. 20 
sept. 

19 29 aug. cie 
agp. 6 

Aanbesteding accountantsdiensten 
Het college neemt het onderwerp “social return” terug voor 
heroverweging 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

afgedaan aangepaste stukken geagendeerd voor 
AB 26 september 

18 29 aug. cie 
rondvraag 

Medewerkersonderzoek 
Nieuwe update over 2/3 maanden  

dijkgraaf 
Ornstein 

update volgt nov/dec 2023 

17 29 aug. cie 
rondvraag 

Droogtemaatregelen 
Schriftelijke reactie op verzoek als AB betrokken te worden 
in verdieping en discussie over droogte-maatregelen 

heemraad 
Veldhuizen 

 

16 29 aug. cie 
rondvraag 

Waterkwaliteit 
Het college komt met voorstel op verzoek AB concreter in 
te gaan op svz verbetering waterkwaliteit, voortbouwend 
op eerdere beeldvormende bijeenkomst en art.39 vragen 

heemraad 
Veldhuizen 

 

15 13 juni cie 
rondvraag 

Rondvraag: ondermijning 
schriftelijke reactie op verzoek positieve inbreng 
waterschap 

 afgedaan: memo in Post van/namens D&H dd. 
25 juli 

14 13 juni cie 
rondvraag 

Rondvraag: Centric 
Wordt aangekaart in vergadering GBLT 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

afgedaan: de problemen bij Centric hebben geen 
consequenties voor GBLT; GBLT zit in de 
gebruikersgroep en houdt de vinger aan de pols 

13 13 juni cie 
rondvraag 

Rondvraag: Enka 
schriftelijke beantwoording over gevolgen rechtszaak mbt 
project  “Enka-leiding” 

 afgedaan: memo in Post van/namens D&H dd. 6 
juli en weekendmail 27 

12 16 mei AB 
agp. 4.2 

Initiatiefvoorstel verkiezingscampagne partijen 
College werkt subsidieregeling uit 

dijkgraaf 
Ornstein 

afgedaan: regeling is geagendeerd voor cie. 5 
sept en ab 26 sept. 

11 25 april cie 
agp 3 

Jaarstukken: latest estimate 
In de latest estimate worden de verbeterpunten uit de 
interne rapportage meegenomen 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

afgedaan: permanent actiepunt, keert terug in 
(elke) rapportage 

10 25 april cie 
agp 3 

Jaarstukken: Kaumera 
Onderwerp Kaumera komt binnenkort op de agenda 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

er volgt in Q4 2022 een informatienota 

9 25 april cie 
agp 3 

Jaarstukken: biodiversiteit 
De heemraad komt separaat terug op de 
biodiversiteitsvraag 

heemraad 
Veldhuizen 

er volgt een informatiememo; vanwege inzet 
medewerkers elders (“droogte”)  wordt dit Q4 
2023 



8 25 april cie 
agp 3 

Jaarstukken: diversiteitsbeleid 
Informatiememo over de stand van zaken 

dijkgraaf 
Ornstein  

afgedaan: memo in Post van/namens D&H dd 6 
juli en weekendmail 27 

7 25 april cie 
rondvraag 

Rondvraag: rapport verkenning Kop van de Noord-Veluwe 
schriftelijke beantwoording van de vraag of er in de 
uitwerking aandacht is voor waterkwaliteit en grondgebruik 

secretaris 
Blokland 

afgedaan: memo in Post van/namens D&H dd 10 
juni en weekendmail 23 

6 25 april cie 
rondvraag 

Rondvraag: medewerkersonderzoek 
schriftelijke reactie op uitkomst medewerkersonderzoek en 
score waterschap WSVV 

secretaris 
Blokland 

afgedaan: memo in Post van/namens D&H dd 10 
juni en weekendmail 23 

5 7 febr. cie 
agp 5 

Blauwe aanpak participatie 
Stand van zaken DSO in aparte notitie of agenderen in 
beeldvormend AB 

dijkgraaf 
Ornstein 

enkele weken voorafgaand aan invoering 
Omgevingswet (voorzien op 1 januari 2023 

     

Nr Datum  
2021 

Toezegging /actie Gedaan 
door 

Stand van zaken 

4 22 nov AB 
agp 4.1 

Begroting 2022: groeifonds 
inventarisatie stand van zaken Groeifonds 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

info in weekendmail 15 en persbericht Post 
van/namens D&H dd. 14 april 2022 
update 4 juli 2022: naar verwachting kan in 
september een bestuurlijk besluit genomen 
worden  

3 25 okt. cie 
agp 5 

Begroting 2022: TEO projecten 
De svz van de TEO projecten in Apeldoorn agenderen in een 
beeldvormend AB 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

Het beleid van ons waterschap over aquathermie 
wordt door het DB uitgewerkt in oktober 
(ambtelijke planning) waarna het AB een 
informatienota ontvangt in het vierde kwartaal 
(ambtelijke planning). 

2 27 sept AB 
 

Burap 2021: tijdlijn in begroting 
Tijdlijn bij begroting schetsen m.b.t. investeringen op de 
lange termijn 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

komt in begroting 2023; oktober 2022 

1 5 juli. AB Stikstofplannen 
gesprek met AB over hoe te anticiperen en te reageren 
 
 

 
 
 
 

update 4 juli 2022: de plannen worden 
ontwikkeld binnen NPLG, zodra meer info een 
bijeenkomst, mogelijk gecombineerd met 
waterkwaliteit / droogte 
zie ook toezegging nr. 24 en 16/17 

 
 

 


