
Lijst van toezeggingen  versie 11 november 2022 

 
• 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 

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

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

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

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

 
 

Nr Datum  
2022 

Toezegging /actie Gedaan 
door 

Stand van zaken 

     

40 31 okt cie 
Agp 4 

Begroting 2023: de nieuwe Regeling Watersparen wordt 
door het AB vastgesteld 

Heemraad 
Veldhuizen 

In Q1 2023. 

39 31 okt cie 
Agp. 4 

Begroting 2023 
Er worden nog tekstuele wijzigingen aangebracht oa datum 
verkiezingen, grondwaterbeleid 

 Afgedaan: de wijzigingen zijn opgenomen in de 
begroting.  

38 31 okt cie 
Agp 4 

Begroting 2023: het AB wordt in het vervolg in de P&C 
cyclus en LE ook geïnformeerd over de 
arbeidsmarktontwikkelingen 
 

dijkgraaf Afgedaan want wordt toegevoegd aan de 
doorlopende toezeggingen 

37 31 okt cie 
Agp. 4 

Begroting 2023 De projecten Hoenwaard, Hattem en Ede 
worden in (de bijlagen bij) de begroting 23 aangemerkt als 
niet-regulier, d.w.z. dat een kredietvoorstel door het AB 
vastgesteld moet worden 

Heemraden 
Veldhuizen / 
van 
Vreeswijk 

Afgedaan: de bijlagen van de begroting zijn 
hierop aangepast. 

36  31 okt cie 
Mede-
delingen 

Mededelingen: Westdijk 
Er wordt teruggekomen op verzoek om bijgepraat te 
worden 

Heemraad 
Gaynor 

Er wordt een moment gepland rond de 
jaarwisseling. 

35 31 okt cie 
Mede-
delingen 

Mededelingen: BECH excursie 
Is er belangstelling voor bezoek aan BECH? 

Bestuurslid 
De Kruijff 

Afgedaan: de optie wordt toegevoegd aan de 
short-list excursies AB, peiling belangstelling 
volgt t.z.t. 



34 24 okt cie 
rondvraag 

Rondvraag: Centric 
De vraag zal schriftelijk beantwoord worden 

dijkgraaf / 
heemraad 
Gaynor 

Afgedaan: de vraag is vervallen omdat ons 
waterschap niet werkt met Centric 

33 24 okt cie  
rondvraag 

Rondvraag: bestemmingsplan Lunterse beek 
De vraag zal schriftelijk beantwoord worden 

heemraad 
ter Maten 

Afgedaan: post van en namens d&h, 7 
november 2022 

32 24 okt. cie 
rondvraag 
 

Rondvraag: opvang regenwater 
De vraag zal schriftelijk beantwoord worden 

heemraad 
ter Maten 

Afgedaan: post van en namens d&h, 8 
november 2022 

31 24 okt cie 
agp 4 

Evaluatie onderzoek BECH 
De documenten waarop geheimhouding is opgelegd resp 
daarna de geheimhouding is opgeheven moeten vindbaar 
zijn in iBabs 

dijkgraaf Afgedaan: De bedoelde documenten BECH zijn 
te vinden in iBabs bij Overleggen, 2022, 28 
februari, Opheffing geheimhouding BECH 
achterliggende stukken. 
Een structurele afspraak zal in protocol 
geheimhouding worden meegenomen. 

30 24 okt cie 
agp 4 

Evaluatie onderzoek BECH 
Een Protocol geheimhouding wordt (opnieuw) toegezegd 

dijkgraaf Het protocol geheimhouding is in wording. O.a. 
de vindplaats voor AB leden van geheime 
stukken wordt daarin opgenomen. 

29 26 sept AB 
rondvraag 

N.a.v. uitvoeringskrediet netwerken op locaties 
Aanlevering stukken verbeteren op het gebied van 
kwantificering van investeringen en besparingen. 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

Afgedaan: is toegevoegd aan de eerder gedane 
doorlopende toezegging nr. 22 

28 26 sept AB 
rondvraag 

Rondvraag: Prinsjesdaganalyse  
Ook opnemen bij “Post van derden” of “Post van d&h”. 

secretaris Afgedaan: post van derden, 27 september 
2022 

27 26 sept AB 
rondvraag 

Rondvraag: Lijst van Toezeggingen 
Punten die een doorgaand karakter hebben op een aparte 
lijst archiveren zodat het makkelijker terug te vinden is. 

secretaris Afgedaan: deze toezeggingen keren terug als 
doorlopend, bovenaan de lijst van doorlopende 
en afgedane toezeggingen. 

26 26 sept AB 
rondvraag 

Rondvraag: koffiebekers 
Verzoek om tekst op koffiebekers te wijzigen en ook te 
kijken naar duurzaamheid. 

secretaris Afgedaan: post van en namens d&h, 19 
oktober 2022 

25  
31 okt cie 
5 sept. cie 
rondvraag 

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

heemraad 
ter Maten 
namens 
Veldhuizen 

Afgedaan: post van en namens d&h, 10 
november 2022 

24 5 sept. cie 
rondvraag 

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

heemraad 
ter Maten 
namens 
Veldhuizen 

Komt aan de orde in de verdiepende 
beeldvormende bijeenkomst op 14 november 
zie ook toezegging nr 1 



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 

Afgedaan: In de begroting 2023 is een 
meerjarige investeringsplanning t/m 2031 per 
programma (paragraaf 6.2). Daarnaast is per 
programma de uitkomst van de prioritering van 
de gekozen variant inzichtelijk gemaakt in de 
programmabegroting. 
 

18 29 aug. cie 
rondvraag 

Medewerkersonderzoek 
Nieuwe update over 2/3 maanden  

dijkgraaf 
Ornstein 

update volgt nov/dec 2022 

17 29 aug. cie 
rondvraag 

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

heemraad 
Veldhuizen 

komt aan de orde in de verdiepende 
beeldvormende bijeenkomst op 14 november 
 

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 

Komt aan de orde in de verdiepende 
beeldvormende bijeenkomst op 14 november 
 

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 
2022 

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 juli 2023) 

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  
Update 9 nov. 2022: informatienota voor AB 
volgt in december 

3 31 okt cie 
Agp 4 
25 okt. cie 
agp 5 

Begroting 2023: aquathermie 
Er volgt t.z.t. een informatienota aquathermie 
Begroting 2022: TEO projecten 

Heemraad 
Gaynor 

Het beleid van ons waterschap over 
aquathermie wordt door het DB uitgewerkt in 
oktober (ambtelijke planning) waarna het AB 



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

heemraad 
van 
Vreeswijk 

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 

Afgedaan: In de begroting 2023 is een 
meerjarige investeringsplanning t/m 2031 per 
programma (paragraaf 6.2). 
 

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

 
 
 
 

komt aan de orde in de verdiepende 
beeldvormende bijeenkomst op 14 november 
update 4 juli 2022: de plannen worden 
ontwikkeld binnen NPLG, zodra meer info een 
bijeenkomst, mogelijk gecombineerd met 
waterkwaliteit / droogte 

 
 

 


