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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

Met kennisgeving afwezig zijn mevrouw Rooijmans, de heer Bresser, de heer Van der Kolk, de heer 

Mackay en de heer De Kruijf.   

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen  

Heemraad ter Maten wijst op de Straadkrant die op tafel ligt. Dit is een initiatief van gemeenten, 

waterschappen en een landschapsarchitectenbureau waarin allerlei initiatieven beschreven worden over 

klimaatadaptieve maatregelen in de stad.  

 

De dijkgraaf heeft een mededeling m.b.t. de actualisering van de BOVI. In 2019 heeft het ab de BOVI 

2050 vastgesteld waarbij afgesproken is om af en toe de BOVI eens tegen het licht te houden hoe 

actueel deze is en het document levend te houden. Op dit moment zijn er veel maatschappelijke 

ontwikkelingen waar destijds geen rekening mee is gehouden zoals de verstedelijking, de 

klimaatextremen en de transitie landelijk gebied. Actualisatie van de BOVI is daarmee aan de orde. Dit 

proces wordt in twee delen opgesplitst: met het huidige ab wordt besproken op welke punten een 
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actualisatie passend zou zijn en na de verkiezingen neemt het nieuwe ab daadwerkelijk een besluit over 

de actualisatie. Het voorstel is om op 19 december a.s. een start te maken met dit ab ten behoeve van 

de actualisatie.  

 

3.  Vaststellen notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 26 september 2022 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.  

Naar aanleiding van het verslag zijn er geen opmerkingen.  

 

4. Bespreekpunten 

 

4.1 Begroting 2023 

Ingeval van hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 11, de heer Immeker.  

 

Heemraad van Vreeswijk geeft aan dat de wijzigingen n.a.v. de commissiebehandeling benoemd zijn in 

de adviesnota.  

 

In eerste termijn: 

De heer Van Megen (AWP) uit zijn complimenten voor de infographic van de beleidsbegroting 2023. In 

het persbericht van 3 november jl. staat de zinsnede “Ook het waterschap heeft te maken met hogere 

prijzen voor energie en materialen. Daarom stijgen de tarieven voor de waterschapsbelasting in 2023”. 

Dat rijmt niet met de opmerking op de website dat “we sinds 2020 volledig energieneutraal zijn”. 

Waarom worden de energiekosten dan als argument opgevoerd? D&h zal met een betere uitleg moeten 

komen. De fractie valt ook over de opmerking in de beleidsbegroting dat de inzet van het waterschap op 

het gebied van zon, wind en aquathermie zich concentreert op en beperkt blijft tot waar het waterschap 

al bij betrokken is. Niets doen is geen optie. De fractie roept het waterschap op zich actief te melden 

daar waar zich kansen of initiatieven voordoen op het gebied van energietransitie om met open vizier en 

houding de mogelijkheden te verkennen. De AWP heeft samen met CDA, PvdA, 50PLUS en Water 

Natuurlijk het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig” opgesteld. Er hoeft geen dekking gezocht 

te worden voor dit amendement want goede energieprojecten verdienen zichzelf terug en zijn 

maatschappelijk van betekenis. Bij de technische vragen n.a.v. de begroting heeft de fractie gevraagd 

om een overzicht van de ontwikkeling in de procentuele aandelen van de verschillende deelcategorieën 

in de watersysteemheffing. Het antwoord is dat in de administratie geen uitsplitsing is gemaakt naar 

woningen en bedrijven en ook niet naar landbouw en overig. Hoe kan het dat hier geen zicht op is?  

De fractie steunt het dat het gemaal Terwolde naar voren is gehaald en dank voor de aanvullende 

memo. In de begroting staan zandfilters gepland voor de rwzi’s. Deze zullen vooral de KRW-doelen 

dichterbij brengen maar ze zijn minder effectief bij het verwijderen van microverontreinigingen. Goed 

dat dit aan de orde is gekomen in de beeldvormende vergadering en dat deze ontwikkeling integraal 

wordt meegenomen in het procestechnisch ontwerp.  

De AWP zal zonder aanpassingen niet instemmen met de beleidsbegroting 2023.  

 

Het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig” wordt ingediend door de AWP en is mede 

ondertekend door CDA, PvdA, 50PLUS en Water Natuurlijk. Het amendement maakt deel uit van de 

beraadslaging.  
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Mevrouw van der Tas (CDA) geeft aan dat er in de afgelopen bestuursperiode twee droge zomers zijn 

geweest maar ook waren er overstromingen. Er is ingespeeld op droogte door de snel ingevoerde 

regeling watersparen en ook het programma KACTUS voor klimaatadaptatie is in gang gezet. De fractie 

waardeert het dat in de commissievergadering een aantal toezeggingen is gedaan zoals het betrekken 

van het ab bij de verdere uitwerking en investeringen in een aantal grote projecten als Hattem, Ede en 

de Hoenwaarde. Daarnaast heeft de dijkgraaf toegezegd om het ab nauwer te betrekken bij organisatie-

vraagstukken. De fractie steunt het voorstel rondom de Bruinenburgersluis. In 2027 is het 200 jaar 

geleden dat een start werd gemaakt met het graven van het Apeldoorns Kanaal. Alle reden om daar in 

de komende bestuursperiode met ideeën op terug te komen. In de commissie zijn twijfels geuit ten 

aanzien van het gemaal Terwolde. De aanvullende notitie heeft de twijfels weggegenomen al blijft de 

vraag waarom de inlaat vergroot moet worden. De stikstofproblematiek raakt de samenleving hard. 

Opgeroepen wordt de boeren te steunen in de zorg voor bodem en water. De uitwerking van het NPLG is 

een unieke kans om samen met gebiedspartners daadwerkelijk goede plannen te maken die bijdragen 

aan een duurzame toekomst.  

Het CDA is mede-indiener van een motie en een amendement rondom systeemherstel, die door de 

fractie Natuurterreinen wordt toegelicht.  

De fractie is van mening dat d&h te zwaar inzet op assetmanagement. Breng de situatie eerst beter in 

beeld alvorens op voorhand grote bedragen op te nemen. Het ab moet hier dichter op zitten. Vandaar de 

motie “Gewikt en gewogen” gesteund door een aantal collega-fracties. Vanuit het waterbewustzijn is een 

motie voorbereid “Maak meedoen makkelijker” om het uitdaagrecht meer kleur te geven. Het 

amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen” wil met een kleine bezuiniging van 

ongeveer 1% op onderhoud ruimte creëren om waterbewustzijn dichtbij huis een impuls te geven. Uit de 

Latest Estimatie blijkt hoe lastig het is cijfers te ramen. De fractie vraagt aandacht voor de ontwikkeling 

van de schuldpositie en die beperkter te houden. Datzelfde geldt voor de stijging van het 

lastendrukprofiel zeker vanaf 2024. Hou hier volgend jaar rekening mee bij het opstellen van de 

Voorjaarsbrief en de begroting.  

 

Het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied” wordt ingediend 

door het CDA en is mede ondertekend door ChristenUnie, 50PLUS, Water Natuurlijk en PvdA. Het 

amendement maakt deel uit van de beraadslaging.  

De motie “Maak meedoen makkelijker” wordt ingediend door het CDA en is mede ondertekend door 

ChristenUnie, 50PLUS, Water Natuurlijk, AWP en PvdA. De motie maakt deel uit van de beraadslaging.  

De motie “Gewikt en gewogen” wordt ingediend door het CDA en is mede ondertekend door 

ChristenUnie, 50PLUS, Water Natuurlijk, AWP en PvdA. De motie maakt deel uit van de beraadslaging.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) uit zijn complimenten voor al het werk wat verricht is en de nieuwe 

prioriteringssystematiek die daarvoor gebruikt is. Er zou een tweede begroting moeten komen op inzet 

van menskracht. Er is gekozen voor de variant die focust op maatschappelijke opgaven die voorliggen en 

een plek krijgen in het NPLG en de verstedelijkingsopgave. De fractie steunt de keuze. Vraagstukken op 

het vlak van klimaatadaptatie, biodiversiteit en perspectief voor de agrarische sector vragen om een 

samenhangend antwoord. Water en bodem sturend kan daarbij houvast geven; het waterschap moet 

daarbij vooraan staan vanwege de kennis en kunde. Systeemherstel is daarbij de koers, inzet op 

veerkrachtige watersystemen. De fractie is blij met de tekstaanpassing dat het waterschap doorgaat met 

actief op alle niveaus het gesprek te intensiveren over het grondwater. De memo vanuit het college 

m.b.t. gemaal Terwolde is informatief, maar het blijft onduidelijk of er echt systeemherstel aan de orde 
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is. Graag helderheid voordat er een majeure keuze wordt gemaakt die afwijkt van de prioriterings-

systematiek. Vanuit de gekozen prioriteringssystematiek stelt het college van d&h voor om de ambities 

voor optimalisatie watersysteem focusgebieden en initiatieven klimaatadaptatie en de regeling 

watersparen deels te verlagen en daarmee niet te voldoen aan de ambities en doelstellingen uit KACTUS. 

Een onbegrijpelijke keuze vanwege de urgentie van de klimaataanpak. Dit ondergraaft het draagvlak wat 

de laatste jaren met de stakeholders is opgebouwd. Dit terwijl de keuze is gemaakt voor water en 

bodem sturend en een Kamerbrief die waarschijnlijk gaat aangeven dat systeemherstel de opgave is 

voor het landelijk gebied. De fractie roept het ab op om de ambitie van KACTUS in stand te houden door 

de voorgestelde passage om deels de ambitie te schrappen uit de begroting 2023 te halen. Oproep aan 

d&h is om concreet aan te geven waarom, hoe en waar zij deze ambitieverlaging in beeld hebben zodat 

er een weloverwogen beslissing kan worden genomen.    

 

Het amendement “Vol blijven inzetten op systeemherstel” wordt ingediend door Natuurterreinen en is 

mede ondertekend door CDA, Water Natuurlijk en AWP. Het amendement maakt deel uit van de 

beraadslaging.   

De motie “Vol blijven inzetten op systeemherstel” wordt ingediend door Natuurterreinen en is mede 

ondertekend door CDA, Water Natuurlijk en AWP. De motie maakt deel uit van de beraadslaging.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) heeft vertrouwen in de voorliggende begroting vanwege het uitgebreide en 

intensieve voortraject en de fractie steunt het voorstel. Er wordt een kanttekening geplaatst bij de 

nieuwe methodiek van prioritering. Het kan niet zo zijn dat algoritmes besluiten nemen; er moet ruimte 

zijn voor menselijke afwegingen. De schuldpositie lijkt – tegen de afspraken in – de komende jaren door 

het afgesproken plafond van 195% te schieten. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren dan moeten passende 

maatregelen genomen worden. De fractie kan zich vinden in de keuze om de Bruinenburgersluis eerder 

op te pakken. Bij gemaal Terwolde ligt dat anders. Het vergroten van de inlaatmogelijkheden betreft 

geen renovatie; dat is een nieuw plan dat niet past in de ideale groenblauwe toekomst. Met dat aspect 

gaat de fractie niet akkoord. Er circuleren amendementen om de begroting nog beter te maken. Ook als 

de amendementen het niet halen roept de fractie met klem op om nooit in te leveren op duurzame 

ambities.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) vindt het een goede zaak dat het prioriteringsmodel ontwikkeld 

is. Het helpt om keuzes beter te kunnen maken in tijden van een tekort aan personeel en bij financiële 

uitdagingen zoals nu met het bijna raken van het schuldplafond en de bovengemiddelde stijging van 

tarieven. Het intrekken van het krediet van de Waterfabriek Wilp is voor nu logisch maar het voelt 

dubbel richting de toekomst. De Latest Estimate van eind oktober maakt het wat draaglijker. De memo 

over gemaal Terwolde maakt nut en noodzaak helder.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) is blij met water en bodem als sturend principe. Het is goed dat er 

aandacht is voor assetmanagement waarbij nog geleerd moet worden hoe assetmanagement slim af te 

stemmen op toekomstige ontwikkelingen. De fractie wil graag het plan van aanpak assetmanagement in 

het ab behandelen zodat besloten kan worden over de prioritering binnen het assetmanagement. De 

motie “Gewikt en gewogen” wordt gesteund. Het is onacceptabel dat er minder aandacht is voor 

klimaatadaptie, droogte en wateroverlast door KACTUS te temporiseren en de voorgenomen 

ondersteuning bij watersparen weg te nemen. Er is steun voor de motie en het amendement “Vol blijven 

inzetten op systeemherstel”. Het is onbegrijpelijk dat het besluit zou worden genomen om de komende 
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jaren op voorhand al niet deel te nemen aan initiatieven op het gebied van aquathermie en wind. Er is 

steun voor het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig”. Er is een vraag over het windproject 

Soesterwijkwiek op de rwzi Amersfoort. Wil het college van d&h niet meewerken aan dit windproject 

vanwege de kosten en uren of ook vanwege de ruimte die de windmolen inneemt die het waterschap zelf 

misschien nodig heeft in het kader van de komende KRW-maatregelen? De gemeente zou graag samen 

met het waterschap zoeken naar een oplossing. Waarom valt deze niet onder lopende projecten?  

De fractie steunt het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptatieve maatregelen in stedelijk 

gebied” evenals de motie “Maak meedoen makkelijker”. De wijze waarop het waterschap de prioritering 

heeft aangepakt is bewonderenswaardig. De begroting wordt in grote lijnen gesteund maar op 

onderdelen moet duidelijker gekozen worden voor de toekomst.   

 

De heer Van Hartskamp (Lokaal Waterbeheer) kan zich goed vinden in het dynamische stuk wat tot 

stand is gekomen via een zorgvuldige voorbereiding. De fractie pleit al langer voor prioritering en het 

bijstellen van ambities. De tariefstijging is teleurstellend maar wel begrijpelijk en acceptabel gezien de 

tijdsgeest. Nut en noodzaak van gemaal Terwolde is duidelijk. In tijden van klimaatverandering is 

dynamisch waterbeheer nodig. Het is belangrijk aandacht te houden voor de schuldpositie. Daarnaast is 

aandacht nodig voor riooloverstorten en bemonstering.   

 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) kan zich vinden in de begroting waarbij een heldere systematiek is 

gevolgd. De fractie maakt zich zorgen over een aantal financiële parameters; dat blijft een 

aandachtspunt. Het terugschakelen op KACTUS is een lastig punt; de reactie van het college van d&h op 

zowel het amendement als de motie wordt afgewacht. M.b.t het amendement “Energietransitie: Blijf 

breed bezig” is de systematiek toch leidend; dat doet weliswaar pijn maar de fractie kan zich hier bij 

neerleggen. De fractie is mede-ondertekenaar van de moties “Gewikt en gewogen” en “Maak meedoen 

makkelijker” en het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied”.  

 

De heer Van der Wind (SGP) volgt het college in de uiteindelijke keuzes van het prioriteringsproces, 

hoewel het scherpe en soms pijnlijke keuzes zijn. Een belangrijke opmerking van het college in het 

voorstel is dat geparkeerde activiteiten op een later moment mogelijk herstart kunnen worden als daar 

goede argumenten voor zijn en mits er capaciteit voor is. Dit maakt moties wellicht overbodig. Het 

beschermen van de grondwatervoorraad is een belangrijk punt. Er zal ingezet moeten worden op een 

waterbalans. Gebiedseigen water moet zoveel mogelijk geïnfiltreerd en vastgehouden worden. Bekijk 

hoe in tijden van droogte water wat langs en door het gebied stroomt benut kan worden om tegendruk 

te bieden tegen het versneld uitstromen van grondwatervoorraden. Daarom is investeren in Terwolde 

belangrijk. Het is goed om meer zicht te krijgen op riooloverstorten; er komen eisen t.a.v. de output. Bij 

het thema ontkoppelen water infiltreren is het van belang de gebiedsverschillen als uitgangspunt te 

nemen. In stedelijk gebied is het van belang dat er bij de gemeente aandacht is voor de inrichting en het 

onderhoud van de openbare ruimte omdat het DNA van het oppervlaktewater hierdoor beïnvloed kan 

worden. De memo over de bouwvrijstelling geeft extra onzekerheid rond de begroting 2023. M.b.t. de 

schuldpositie hecht de fractie eraan om op lange termijn de max 195% als uitgangspunt te behouden.   

 

De heer Pastoor (50PLUS) hoopt dat de tariefstijgingen beperkt blijven en dat de klimaatdoelstellingen 

behaald worden. De fractie staat achter de prioritering van de activiteiten en dat sommige activiteiten 

geparkeerd worden tot 2027. Graag opheldering over de tariefstijging voor huishoudens een- en 
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meerpersoons. In de infographic staat dat de tarieven stijgen met 7,5% terwijl de fractie heeft 

uitgerekend dat het 11,9% is. Wat is de werkelijkheid?  

 

De heer Mulder (VVD) maakt zich zorgen of het waterschap nog wel in control is. Het gaat om € 1 

miljard voor de komende vijf jaar. Er zijn zorgen over de schuldpositie die ruim 60% stijgt binnen de 

meerjarenraming van € 304 miljoen in 2022 naar € 488 miljoen in 2027. De lastendrukprofielen stijgen 

in de volle breedte met meer dan 20% in de komende drie jaar. Het is van belang om alleen te 

investeren in toekomstbestendige assets waarbij de hoogst mogelijke maatschappelijke baten worden 

bereikt. Er moet een betere en goede doorkijk komen op de middellange termijn wat betreft het 

assetmanagement. Duurzaam en doelmatig blijven vernieuwen in de werkprocessen en projecten is van 

belang. De fractie stemt in met de voorstellen.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) is blij met het voorliggende afwegingssysteem wat ontwikkeld is voor al 

het waterschapswerk en complimenten voor het team die dit uitgewerkt heeft. Er moeten keuzes 

gemaakt worden; dat doet altijd pijn maar het toont ook lef. Het wegingssysteem moet verder 

doorontwikkeld worden en met regelmaat actief gebruikt worden – zeker bij nieuwe ontwikkelingen – en 

tussendoor moeten aanpassingen mogelijk zijn. De gehanteerde voorkeursvariant blijft zo dicht mogelijk 

bij de ambities om een ondernemend en innovatief waterschap te zijn en te blijven. Efficiënt werken 

blijft het devies. Alle externe bronnen moeten aangeboord worden die bij de toenemende taken 

budgetten kunnen leveren. De berekende tariefstijgingen zijn heel fors met een piek op de korte termijn. 

De fractie is benieuwd waarom Terwolde in de prioritering niet hoger scoorde. De fractie kan leven met 

de 2023 schuldquote. Het is goed om richting alle belastingbetalers te communiceren dat het de 

verwachting is dat de tarieven de komende jaren blijven stijgen vanwege toenemende taken en 

opgaven.    

 

Er is een korte schorsing.  

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk in eerste termijn: 

Het prioriteringsproces is ingezet om op een rationele te verantwoorden manier de uitgaven op een rijtje 

te zetten en daarin keuzes te maken. Het algemeen bestuur is hier in meegenomen en dank voor de 

waardering die geuit is. De ambities blijven overeind maar het lukt niet om deze in de gewenste termijn 

af te ronden. Dat kan financieel zijn of door onvoldoende capaciteit. Het proces is een leerproces en 

volgend jaar wordt bekeken of dit de goede manier is. Bij de prioritering kun je oud beleid soms ter 

discussie stellen. De schuldpositie raakt niet alleen de financiën maar ook de zelfstandigheid. Wanneer 

het gaat om kerntaken moet het waterschap dat zelf financieren; als er extra (tijdelijke) maatregelen 

vanuit de rijksoverheid komen dan hoort daar ook het geld bij. Door tariefstijging is het mogelijk de 

schuldpositie te verlagen. Die discussie zal bij de Voorjaarsbrief 2024 plaatsvinden. Assetmanagement 

betekent dat je in staat bent om op goede gronden keuzes te maken. Door het realiseren van ambities in 

het verleden zijn veel dingen vooruitgeschoven. Een aantal dingen moet nu echt gebeuren als PLC’s, 

gashouders, pijpleidingen e.d. Naast uitvoering gaat het ook om het systematisch ordenen van de 

assets. De toekomstige opgaven zijn groot en bij de Voorjaarsbrief 2024 wordt duidelijk in beeld 

gebracht wat de opgaven zijn, wat op korte termijn nodig is en wat de opgaven zijn voor de langere 

termijn. De heemraad zegt toe het ab mee te nemen in dit proces. Op grond van deze toezegging lijkt de 

motie “Gewikt en gewogen” overbodig. Wat betreft de tarieven is 11,7% het zuiveringstarief, maar 

daarnaast is er ook systeemheffing en dat gemiddelde levert voor de 1 persoonshuishoudens 7,5% op.  
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Beantwoording door heemraad Veldhuizen: 

• Grondwater: Het college van d&h ziet het als opdracht om de waterbalans in de brede zin aan de 

orde te stellen. De intentie is op korte termijn nadere gesprekken te voeren met de provincies.  

• Gemaal Terwolde: De inlaat wordt niet vergroot maar verlengd door het te verleggen verder de 

IJssel in. Dan kan ook bij lagere IJsselstanden water ingelaten worden. Dat is belangrijk om 

tegendruk te blijven geven tegen enerzijds het uitzakken van het Apeldoorns Kanaal en anderzijds 

om de biodiversiteit in de polder op orde te houden. Gemaal Terwolde is ter discussie gesteld omdat 

er op basis van uren geprioriteerd moet worden en ook op basis van asset. Dit was vooral een 

assetdiscussie.  

• Stikstof: In de oplossingen is het waterschap volgend. De invulling moet bij de rijksoverheid en de 

provincie vandaan komen en deels bij de gemeente.  

• Optimalisatie watersysteem en watersparen: KACTUS is gebracht als een adaptief programma. Op 

dit moment is iedereen in afwachting van het landelijke en provinciale beleid in uitvoering van NPLG 

en PPLG.  

Ten aanzien van het amendement “Vol blijven inzetten op systeemherstel”: Er is een samenwerkings-

overeenkomst met de provincie getekend die geldt voor 6 jaar. Als zaken m.b.t. het NPLG helder zijn 

kan een volgende stap gezet worden en wordt duidelijk welke stappen op de korte termijn gemaakt 

kunnen worden. Het amendement wordt ontraden omdat er geen dekking onder zit; er is geen geld om 

extra dingen te doen.   

Ten aanzien van de motie “Vol blijven inzetten op systeemherstel” zal bedoeld worden Voorjaarsbrief 

2024. Als zich kansen voordoen dan wordt daar zeker naar gekeken als handjes en geld beschikbaar 

zouden zijn. Het is een sympathieke motie.  

De heer Goedhart (Natuurterreinen) geeft aan dat amendement en motie aan elkaar gekoppeld zijn. De 

strekking van de motie is helderheid te krijgen over wat het college dan wel of niet gaat doen.  

 

Beantwoording door heemraad Gaynor: 

Ten aanzien van het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig” is er begrip voor de overwegingen. 

De ambities van het waterschap om per 2050 klimaatneutraal te zijn blijven stevig overeind. De inzet 

wordt gepleegd op lopende initiatieven waarbij er volop oog blijft voor initiatieven die op de plank liggen 

en toekomstbestendig zijn. Als zich in de toekomst mogelijkheden aandienen om te versnellen dan zal 

daar in het reguliere begrotingsproces oog voor zijn. Een sympathiek amendement.  

 

Beantwoording door heemraad Ter Maten: 

De heemraad neemt graag de suggestie van mevrouw Van der Tas mee om aandacht te besteden aan 

het 200-jarig bestaan van het Apeldoorns Kanaal in 2029 in het kader van het waterbewustzijn.  

M.b.t. het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied”: Elk 

begrotingspunt is bekeken en afgewogen. Hierbij is ook gekeken naar de onderhouds- en beheerkosten 

wat is begroot op € 50,8 miljoen en daar zit ook een harde prioritering in. Het amendement om daar nu 

€ 500.000 vanaf te halen wordt ontraden.  

 

Beantwoording door de dijkgraaf: 

De motie “Maak meedoen makkelijker” wordt als steun ervaren om het uitdaagrecht en het 

participatiebeleid door te ontwikkelen. De vraag om na de verkiezingen het groeidocument participatie 

ter hand te nemen kan als positieve suggestie aan het nieuwe bestuur worden meegegeven. De vraag 
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om activiteiten aan te geven waar het uitdaagrecht van toepassing is is in lijn met het beleid in de 

participatie en inspraakverordening waarin aangegeven wordt welke activiteiten zich daar voor lenen. Dit 

is ambtelijk in voorbereiding voor 2023.  

 

In tweede termijn:  

De heer Van Megen (AWP) is tevreden dat de ambitie 2050 overeind blijft. De personele capaciteit is het 

knelpunt en geprobeerd moet worden dat op te lossen met zzp’ers of anderen. Het moet niet zo stellig 

geformuleerd worden als in de begroting staat. De tekst van het amendement leent zich goed daarvoor.   

De schuldpositie moet gehandhaafd worden en niet verhoogd. Dat betekent dat de enige variabele de 

tarieven zijn. Er moet gewerkt worden met eerlijke kostendekkende tarieven. Zaken als inkomenspolitiek 

en armoedebeleid horen bij het rijk en de gemeente.  

 

Mevrouw van der Tas (CDA) is blij met de toezegging die is gedaan over de motie “Gewikt en gewogen” 

en zij neemt aan dat na overleg met de mede-indieners het indienen en in stemming brengen van de 

motie niet zinvol is. De fractie verzoekt het college om m.b.t. het NPLG niet zo’n passieve rol in te 

nemen door af te wachten wat provincie en rijk willen. Als er al goede gebiedsprocessen en dat soort 

initiateven zijn, pak dit op en doe mee.  

De motie “Maak meedoen makkelijker” lijkt overbodig te zijn gezien de reactie van de dijkgraaf. Dit 

wordt afgestemd met de mede-indieners.  

Het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied” wordt 

gehandhaafd. Als het om een bedrag van € 50,8 miljoen gaat is een bezuiniging van 1% een relatief 

gering bedrag ten gunste van groen en blauw in de stad.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) vraagt zich af of er bij Terwolde sprake is van echt systeemherstel. 

Hoe toekomstbestendig is deze keuze? Het beste voor biodiversiteit is het water wat in het gebied is te 

gebruiken in plaats van gebiedsvreemd IJsselwater in te laten. T.a.v. het ingediende amendement wordt 

overlegd met de mede-indieners want het blijft onduidelijk wat er nou wel of niet wordt gedaan.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) dankt voor de uitleg m.b.t. gemaal Terwolde maar sluit zich aan bij de heer 

Goedhart. Een principiële wezenlijke discussie hierover lijkt op zijn plaats. De fractie stemt in met het 

naar voren halen van het project Terwolde maar niet met de extra inlaatmogelijkheid zonder een goede 

discussie vooraf.  

 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) vindt de motie en het amendement m.b.t. systeemherstel niet 

nodig. Overbodig is het amendement energietransitie, het amendement uitdaagrecht en het 

amendement assetmanagement. De fractie is tegen het amendement afkoppelen.  

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) wijst erop dat in 2019 de Bestuursagenda is vastgesteld waarin een 

aantal punten is neergezet om op te sturen in deze periode. Deze punten passen goed bij de 

amendementen en moties vanuit deze vergadering. De vraag uit de eerste termijn m.b.t. de 

Soesterwijkwiek is nog niet beantwoord.  

 

De heer Van Dijk (ChristenUnie) geeft aan dat de sympathie voor het amendement en de motie m.b.t. 

systeemherstel niet is afgenomen.   
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De heer Van der Wind (SGP) vindt het – gezien het aantal moties en amendementen – duidelijk dat er 

verkiezingen op komst zijn.  

De heer Van Dijk (ChristenUnie) is van mening dat dit ook voor de fractie SGP geldt.  

Mevrouw Maijer (PvdA) vindt het geen recht doen aan de indieners van moties en amendementen om dit 

af te doen als verkiezingsretoriek.  

De heer Van der Wind twijfelt niet aan de inzet en oprechtheid, maar uiteraard heeft e.e.a. wel degelijk 

te maken met een stuk profilering. Dat doet elke partij, maar m.b.t. deze begroting is duidelijk dat er 

gebrek is aan mensen en middelen.  

Mevrouw van der Tas (CDA) merkt op dat het om zaken gaat waar het bestuur accenten wil leggen. Juist 

bij een begrotingsbehandeling is er de kans om kritisch te kijken naar BOVI, BOP en Bestuursagenda. Er 

valt iets te kiezen. 

De heer Van der Wind denkt dat een aantal moties en amendementen overbodig is. Het is jammer als 

die dan toch zouden worden gehandhaafd. De fractie stemt in met het voorstel van het college van d&h.  

 

De heer Pastoor (50PLUS) sluit aan bij mevrouw Meier m.b.t. het amendement over klimaat.  

 

De heer Mulder (VVD) volgt de lijn van het college van d&h.  

 

De heer Pennings (Bedrijven) gaat mee m.b.t. de advisering van het college over de moties en 

amendementen. De begroting 2023 is mede gebaseerd op de Bestuursagenda, is taakstellend en voor 

het hele jaar geldig. Het afwegingssysteem is een mooie innovatie om de ontwikkeling op de voet te 

kunnen volgen. De fractie kan zich vinden in de voorstellen van het college m.b.t. de begroting 2023.  

 

Er is een korte schorsing.  

 

Mevrouw van der Tas (CDA) deelt mee dat de motie “Maak meedoen makkelijker” wordt ingetrokken 

gelet op de toezegging dat daar volgend jaar aan gewerkt wordt en dat nadere invulling wordt gegeven 

aan het uitdaagrecht. M.b.t. de motie “Gewikt en gewogen” heeft heemraad van Vreeswijk een 

toezegging gedaan. Ook deze motie wordt ingetrokken en niet in stemming gebracht.  

Het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen in stedelijk gebied” blijft 

gehandhaafd.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) meldt dat zowel het amendement als de motie “Vol blijven inzetten 

op systeemherstel” gehandhaafd blijven.   

 

De heer Van Megen (AWP) geeft aan dat het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig” 

gehandhaafd blijft.   

 

Beantwoording door heemraad Van Vreeswijk in tweede termijn: 

De discussie over het schuldplafond, de tarieven, het assetmanagement e.d. wordt volgend jaar bij de 

Voorjaarsbrief 2024 behandeld. Het waterschap heeft een besloten begroting en die gaat alleen over 

taken die volgens de wet aan het waterschap zijn toegekend. Daarbinnen is er alle ruimte om over te 

discussiëren.  

 

Beantwoording door heemraad Veldhuizen: 
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Het waterschap heeft een proactieve inzet op het dossier NPLG en alles wat daarmee samenhangt en ook 

de provincie zal bij navraag aangeven hoe actief het waterschap op dit dossier meedenkt. M.b.t. 

Terwolde is het zo dat er bij extremiteiten gespuid moet worden; er moet dan vreemd water ingelaten 

worden om te voorkomen dat de polder droogvalt. De definitie van wat “deels” is: Een derde reductie 

van de begrote omvang in geld en tijd van de collectieve maatregelen. Dat betekent minder ingrijpen in 

de gebieden waar in het kader van het NPLG grote systeemingrepen verwacht worden en het niet de 

bedoeling is om twee of drie keer hetzelfde gebied in te gaan met gebiedsprocessen. Op bepaalde 

plekken wordt nu een pas op de plaats gemaakt om straks het goede te doen. Het is wachten op de 

randvoorwaarden en hoe dat straks gaat landen.  

Mevrouw Maijer (PvdA) merkt op dat uitgangspunt toch is om gebiedseigen water in het systeem te 

houden in plaats van gebiedsvreemd water in te laten? De heemraad antwoordt dat waar dit kan het 

zeker zal gebeuren. In dit geval liggen de Grift en het Apeldoorns Kanaal er tussen.  

 

Beantwoording door heemraad Gaynor: 

De Soesterwijkwiek is een burgerinitiatief voor een windmolen op onder meer de rwzi Amersfoort. 

Conform de strekking van het amendement is er vanochtend een gesprek geweest met een 

gedeputeerde en de wethouder in Amersfoort. De heemraad heeft een pas op de plaats gemaakt. De 

boodschap is niet positief gevallen maar in het licht van prioritering zullen meerdere gebiedspartners bij 

tijd en wijle teleurgesteld moeten worden.  

 

Beantwoording door heemraad van Vreeswijk: 

Het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig” wordt omarmd door het college van d&h.  

Het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptatieve maatregelen in stedelijk gebied” wordt 

ontraden. 

Het amendement “Vol blijven inzetten op systeemherstel” wordt ontraden.  

De motie “Vol blijven inzetten op systeemherstel” wordt als sympathiek beschouwd.  

 

De voorzitter geeft aan dat eerst de drie amendementen in stemming worden gebracht, daarna de 

begroting en daarna de motie.  

 

De heer Van der Wind (SGP) meldt dat hij het college van d&h zal volgen in het advies m.b.t. de 

amendementen en de motie.  

 

Het amendement “Energietransitie: Blijf breed bezig” wordt in stemming gebracht.  

Met 24 stemmen voor en 1 stem tegen is het amendement aangenomen.   

 

Het amendement “Meer ruimte voor klimaatadaptatieve maatregelen in stedelijk gebied” wordt in 

stemming gebracht.  

Met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen is het amendement aangenomen.   

 

Het amendement “Vol blijven inzetten op systeemherstel” wordt in stemming gebracht.  

Met 13 stemmen voor en 12 stemmen tegen is het amendement aangenomen.  

 

De begroting met een zestal voorstellen wordt in stemming gebracht.  
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Mevrouw Maijer (PvdA) legt een stemverklaring af. De fractie is niet overtuigd om op dit moment te 

besluiten over het verlengen van de inlaatmogelijkheid bij gemaal Terwolde. Bij dit onderdeel van het 

voorstel stemt de fractie tegen.  

  

De begroting wordt met algemene stemmen aangenomen.   

 

De motie “Vol blijven inzetten op systeemherstel” wordt in stemming gebracht.  

Met 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen is de motie aangenomen.   

 

4.2 Evaluatie onderzoek BECH 

Heemraad ter Maten neemt het voorzitterschap over bij de agendapunten 4.2 en 4.3.   

 

De heer Pennings – voorzitter van de tijdelijke commissie Evaluatie BECH – leidt dit onderwerp in. Er is 

gewerkt volgens het secretariaatsmodel waarbij de commissie ervoor heeft gekozen het onderzoekswerk 

aan een daartoe geëquipeerd bureau uit te besteden om zoveel mogelijk objectief te kunnen werken. Het 

primaire doel is dat het algemeen bestuur wil leren van de opgedane ervaring om als innovatief en 

ondernemend waterschap te werken. De vertegenwoordigers van bureau AEF hebben in de commissie 

een uitgebreide toelichting gegeven en vragen beantwoord. De commissie was van mening dat er een 

helder onderzoeksrapport ligt. Op basis van dit rapport kunnen het algemeen bestuur en de organisatie 

hier lering uit trekken. Het onderzoeksrapport is ter kennisname; de conclusies en aanbevelingen zijn ter 

discussie evenals de zienswijze van het college en de zienswijze van de commissaris en de directeur van 

BECH. Namens de leden van de commissie dank voor het vertrouwen.   

 

De dijkgraaf dankt de commissie hartelijk voor het verrichte werk om de evaluatie op deze manier plaats 

te laten vinden. Het is een grote klus geweest om dit te klaren. Vanuit het college van d&h en vanuit het 

ab wordt onderschreven hoe belangrijk het is ervan te leren als iets niet verlopen is zoals aan de 

voorkant werd gehoopt. Daarom is het goed dat er in het rapport een groot aantal leerpunten staat die 

ook het college ter harte zal nemen.  

 

In eerste termijn: 

De heer Van Burgsteden (Ongebouwd) merkt op dat een publiek private samenwerking altijd een 

bijzondere dynamiek heeft. Het kan elkaar versterken maar het kan ook giftig zijn. Er ligt een gedegen 

onderzoeksrapport waarbij alle aandachtspunten en pijnpunten duidelijk worden benoemd. 

Complimenten hiervoor. Het is aan allen – algemeen bestuur, college van d&h en directie – om 

herkenbare zaken hieruit te halen, ervan te leren en dan de kennis zeker weer te gebruiken.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) uit zijn complimenten richting de tijdelijke commissie BECH die een 

gedegen analyse heeft gemaakt van de oorzaken achter het faillissement en heeft gekeken van welke 

zaken geleerd kan worden. De fractie is het eens met de aanbevelingen om als waterschap vooral 

innovatief en ondernemend te blijven en daarbij heel expliciet een afwegingskader te doorlopen om 

daadwerkelijk tot besluitvorming te komen of we in een onderneming gaan participeren. Het is van 

belang de conclusies en aanbevelingen te hanteren als het nodig is.  

 

De heer Schut (Bedrijven) betreurt het faillissement van BECH ten zeerste dat tot stand kwam ondanks 

zorgvuldige voorbereidingen en de operationele inzet van velen bij het waterschap en de partner. In de 
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laatste fase hebben betrokken bestuurders en de directie gezocht naar mogelijkheden om BECH toch 

voort te kunnen zetten ondanks de economische tegenwind. Het onderzoeksrapport over de opkomst en 

teloorgang van het project BECH is een waardevol document dat goed richting geeft bij toekomstige 

projecten. Niet alleen in combinatie met het bedrijfsleven maar ook voor volledig eigen projecten. Het is 

belangrijk een ondernemend waterschap te blijven maar dan vooral gericht op de core bussiness en de 

lessen uit dit rapport ter harte nemen.  

 

De heer Van Es (Water Natuurlijk) is blij met de voorliggende evaluatie en kan zich vinden in de 

conclusies en aanbevelingen. De fractie zou graag zien dat bij een volgend vergelijkbaar project de 

bedrijfsvoering minder verstrengeld zou zijn met de bedrijfsvoering van het waterschap zelf. De 

duurzaamheid van de BECH is geen onderwerp geweest van de evaluatie terwijl daar kanttekeningen bij 

te plaatsen zijn. De fractie kan zich vinden in het voorstel van de tijdelijke commissie.  

 

De heer Mulder (VVD) stemt in met het voorstel. Het waterschap is geen ondernemer maar 

samenwerken via samenwerkingsovereenkomsten past heel goed.   

 

De heer Van der Wind (SGP) dankt voor het evaluatierapport. Het is goed om gezamenlijk de conclusies 

van dit rapport te omarmen en aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Bij nieuwe initiatieven moet 

met name de risicoparagraaf heel grondig zijn. Er zullen zeker weer uitdagende mogelijkheden op dit 

vlak komen.  

 

Mevrouw Maijer (PvdA) uit haar complimenten voor het rapport en de commissie. De fractie onderschrijft 

de conclusies en aanbevelingen. Het is belangrijk een innovatief en ondernemend waterschap te blijven 

met inachtneming van alle conclusies en aanbevelingen uit dit rapport.   

 

De heer De Bruin (ChristenUnie) spreekt zijn waardering uit voor de intensieve betrokkenheid en de 

enorme passie van de medewerkers van het waterschap bij alle fasen van de BECH, met name tijdens 

calamiteiten en tegenslagen. De fractie steunt de aanbevelingen en de conclusies. Het primaire doel van 

de evaluatie was en is om hier in de toekomst lering uit te trekken. Het rapport biedt een overzichtelijke 

reconstructie van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. De fractie mist echter bestuurlijke scherpte 

en vooral een eerlijke reflectie en duidelijke antwoorden vanuit het college van d&h en de 

portefeuillehouder op de eerder gestelde vragen. Dat betreft met name de informatievoorziening richting 

het ab. Juist het inzicht in de gemiste interactie tussen het college van d&h en het algemeen bestuur zou 

de waarde van deze evaluatie vergroot hebben. De fractie betreurt het dat genoegen moet worden 

genomen met de algemene analyse. De algemene interactie tussen ab en db kan het proces bespoedigen 

en het zal de kwaliteit van besluitvorming vergroten. Het is goed te constateren dat hier op dit moment 

gezamenlijk aandacht voor is. De fractie mist het aspect beslotenheid en geheimhouding in de 

rapportage en evaluatie. Het is goed dat het college werkt aan het toegezegde protocol geheimhouding.  

 

De heer Kremers (CDA) heeft veel waardering voor de evaluatiecommissie die in korte tijd het onderzoek 

heeft verricht en het vervolgens vertaald heeft in concrete aanbevelingen. Het algemeen bestuur is 

bereid lessen te trekken uit dit dossier ten behoeve van de toekomst. Hou dit rapport prominent boven 

tafel. De fractie stemt in met de conclusies en aanbevelingen van de commissie.  
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De heer Van Megen (AWP) stelt vast dat er veel geleerd is maar ook dat er veel leergeld is betaald door 

rechtstreeks de belastingbetalers en indirect via de Rabobank. Het is noodzakelijk te blijven innoveren 

want stilstand is achteruitgang.  

 

De heer Sprik (50PLUS) kan zich vinden in de conclusies van de commissie. Het is belangrijk innovatief 

te blijven en dank aan de commissie voor het vele werk wat is verricht.  

 

Beantwoording door de heer Pennings: 

De doelstellingen waren geen onderdeel van dit rapport. Namens de commissie dank voor de 

complimenten; deze worden overgebracht aan het bureau.  

 

Beantwoording door de dijkgraaf:  

Vanuit het ab wordt de brede oproep gedaan een innovatief waterschap te blijven. Dat is tekenend voor 

de koers en de voorliggende evaluatie geeft belangrijke handvatten hoe dat op een goede manier te 

doen. In de zienswijze is aangegeven dat een aantal punten als leidraad moeten gaan dienen: 

governance, risicoanalyses en een beleids- en afwegingskader. Dat beleids- en afwegingskader voor 

onderzoek en ontwikkeling is in de commissievergadering in het vooruitzicht gesteld.  

M.b.t. de communicatie en informatievoorziening is er veel waardering voor hoe het ab steeds vraagt om 

openheid en transparantie. Die wordt maximaal betracht daar waar dat kan en af en toe moet het in 

geheimhouding. Er wordt gewerkt aan een protocol geheimhouding, maar het streven is uiteraard een 

cultuur van openheid en transparantie.   

 

De dijkgraaf verwijst naar artikel 7 van de verordening. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden en 

deze verordening wordt geacht te zijn ingetrokken na de slotbespreking van het onderzoeksrapport in 

het algemeen bestuur. De voorzitter van de commissie en de secretaris dragen er zorg voor dat op het 

tijdstip bedoeld in het eerste lid alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt 

worden overgebracht naar een krachtens de wet door het algemeen bestuur aangewezen 

archiefbewaarplaats.  

 

De vergadering besluit conform voorstel.  

 

4.3 Onderhoudsverordening Waterschap Vallei en Veluwe 

De dijkgraaf geeft aan dat naar aanleiding van de behandeling in de commissie een toelichtend memo is 

opgesteld over de onderhoudsverordening.   

 

In eerste termijn: 

De heer Van den Brandhof (ChristenUnie) vindt dat er een stuk voorligt wat kwalitatief een verbetering is 

ten opzichte van wat er was. Er worden doelen aangegeven en dat is veel krachtiger dan voorheen. Er 

komt meer visie naar voren. Aangegeven wordt dat de intentie is van een statische schouw naar een 

dynamische schouw te gaan die veel meer afgestemd is op de meteorologische omstandigheden van dat 

moment en de behoefte die er is. Ga ook met de aangelanden in gesprek hoe je het dynamisch 

schouwen vorm kunt geven.  

 

De heer Goedhart (Natuurterreinen) snapt de keuze voor de beleidsneutrale overzetting maar 

maatschappelijk eigenlijk niet. Als er toch een procedure wordt doorlopen waarom dan niet gelijk de 
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inhoud updaten? Zeker als het gaat om maatschappelijk relevante thema’s als water langer vasthouden 

en de teruggang van biodiversiteit te stoppen. Neem dit als leerervaring mee.    

 

Mevrouw Meier (Water Natuurlijk) stemt in met het beleidsarm overzetten. In de memo staat dat de 

onderhoudsverordening zich niet leent voor het uitwerken van beleidskeuzes. Er is blijkbaar een verschil 

tussen de verordening en de legger. In deze verordening staan echter doelen en dat zijn ook 

beleidskeuzes. De fractie vindt dat een onderhoudsverordening ook gebaseerd is en moet zijn op 

beleidskeuzes. De fractie betreurt dat in de memo alleen gesproken wordt over de dynamische 

schouwvoering waarover in 2023 een bestuurlijk stuk komt. De fractie zou veel liever zien dat het ab in 

2023 wordt meegenomen in het vertalen van al het beleid in verordeningen, de legger en de keur; zoals 

KACTUS, biodiversiteit, participatie e.d. Kan het college hier een toezegging in doen?  

 

Beantwoording door de dijkgraaf in eerste termijn: 

Dank voor de steun. Het ab heeft besloten tot een beleidsarme omzetting. Er gaat een moment komen 

in de toekomst dat het anders wordt maar wanneer dat is houdt verband met de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet.  

 

De vergadering besluit conform voorstel.  

 

5. Hamerstukken 

 

5.1 Belastingverordeningen 2023 

De vergadering besluit conform voorstel.   

 

5.2 Vestigingsplaats centraal stembureau 

De vergadering besluit conform voorstel.   

 

6. Ingekomen stukken 

 

6.1 Lijst van ingekomen stukken  

De lijst van ingekomen stukken – periode 26 september tot 17 november 2022 – wordt voor 

kennisgeving aangenomen.  

 

6.2 Lijst van toezeggingen  

De lijst van toezeggingen is bijgewerkt tot 12 november 2022 en vervangt de lijst van actiepunten.  

 

7. Stand van zaken grote lopende projecten 

Heemraad Gaynor meldt dat het dijkversterkingsproject IJsseldijk Apeldoorns Kanaal in de eindfase zit. 

Medio november wordt het bestuurlijk opgeleverd.  

 

8. Rondvraag 

De heer Van Megen (AWP) verwijst naar de weekendbrief met het bericht dat de softwareleverancier 

failliet is gegaan, dat 9 waterschappen problemen hadden met de grondwatermeetgegevens en dat het 

gered is. Is het bekend dat je cruciale software kunt laten deponeren en via contracten kunt laten 
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regelen? De secretaris antwoordt dat er kennis is over broncodes en overnames. Het is een goede actie 

geweest dat de 9 waterschappen via het Waterschapshuis de handen ineen hebben geslagen.  

 

De heer Mulder (VVD) geeft aan dat vanuit de fractie in Apeldoorn is gevraagd hoe de toestand van de 

Schoolbeek is in Ugchelen. Kan het zijn dat de duiker bij de Europaweg verstopt is? Heemraad ter Maten 

antwoordt dat het droogvallen van de Schoolbeek bekend is. Er is een brief ontvangen van de Dorpsraad 

Ugchelen waarin zij hun zorgen geuit hebben. Hier wordt hard aan gewerkt.  

 

Mevrouw Groenewegen (Bedrijven) merkt op vorige week bijgepraat te zijn over alle nieuwe beleid- en 

regelgeving en wat er op het waterschap afkomt. De fractie is daar behoorlijk van geschrokken. Er zijn 

veel losse flodders die iets te maken hebben met het influent of de bron. Kan er een overzicht komen 

van al dit soort acties die gericht zijn op de aanpak van de bron en ook gericht op de gaten die er in 

zitten? De voorzitter stelt voor de vraag schriftelijk in te dienen want dit is een hele grote vraag.  

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur, met dank aan allen.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2023. 

 

 

 

 

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

Dijkgraaf     Secretaris 

 
 

 



Fractie Natuurterreinen @e
Amendement: Vol blijven inzetten op systeemherstel

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebben_de het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. Er in de begrotingsopzet voorgekozen wordt om de ambities "Optimalisatie watersysteem

focusgebieden en initiatieven klimaatadaptatie" en "Regeling Watersparen 2.0" deels te
verlagen en daarmee niet wordt voldaan aan de eerder geformuleerde ambities en doelstellingen
van KACTUS op het vlak van water vasthouden en infiltreren. Er hierbij niet aangegeven wordt
wat onder deels verstaan wordt.

b. Hierdoor eerder gemaakte afspraken met de provincie Gelderland aangepast moeten worden,
co-financieringsmogelijkheden komen te vervallen en geschapen verwachtingen bij stakeholders
niet of beperkt nagekomen worden. Partners deze keuze waarschijnlijk zien als een signaal dat
het waterschap geen robuuste en betrouwbare partner is bij de transitie van het landelijk gebied.

c. Er in de infographic behorende bij de begroting 2023 het o.a volgende omschreven staat:
inzet klimaatadaptatie contineren en combineren met natuurherstel
Gebiedsgericht vergroten van slag- en uitvoeringskracht.

Deze tekst niet congruent is met het bij a) benoemde
d. Het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gaat sturen ten aanzien van de Wateropgave in het

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) waarbij systeemherstel en water en bodem
sturend naar alle verwachting uitgangspunten van zijn. De uitvoering van de maatregelen vanuit
het NPLG vanwege de nog op te starten gebiedsprocessen naar verwachting nog minimaal twee
jaar op zich laten wachten.

e. De uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de bouwvrijstelling kan betekenen dat
sommige specifieke projecten tijdelijk 'on hold' gezet moeten gaan worden en daarmee per saldo
op kortere termijn minder inzet van menskracht vragen.

Besluit:
l. De voorgestelde gedeeltelijk verlaging van de ambities ten aanzien van "Optimalisatie

watersysteem focusgebieden en initiatieven klimaatadaptatie" en "Regeling Watersparen 2.0"
vooralsnog in 2023 niet in te gaan vullen en deze passages in de tabel hierover op biz 31 van de
beleidsbegroting te schrappen.

Namens de fractie Natuurterreinen
Wim Goedhart
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Amendement: meer ruimte voor klimaat adaptieve maatregelen in stedelijk gebied

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. De visie Natuurlijk ontwikkelen in 2015 is vastgesteld.
b. Waterschap Vallei en Veluwe de Sponswerking van de stad wil vergroten met een aangepaste

regeling (biz 28).
c. Waterschap Vallei en Veluwe volop wil blijven inzetten om met gemeenten samen te werken op

het gebied van klimaatadaptatie.

Overwegende dat:
a. Werken aan klimaatdoelen gebaat is bij een grote betrokkenheid alsmede inzet van overheden en

inwoners en het handelingsperspectief dicht bij huis kan worden gezocht.
b. Het AB voor de komende periode aanvullend middelen beschikbaar stelt om de afkoppeling van

regenwater een nieuwe impuls te geven.
c. Ook de zomer van 2022 gepaard ging met een tekort aan neerslag waardoor vergaande

maatregelen nodig waren.
d. Onze RWZI's de komende jaren moeten worden aangepast aan de eisen des tijds en afgevoerd

regenwater oneigenlijke druk op de zuiveringssystemen met zich meebrengt.
e. Klimaatadaptieve maatregelen zoals afkoppelen, vergroenen en verblauwen van de publieke en

private leefomgeving niet alleen goed is voor bodem en watersysteem maar ook bijdraagt aan
een groter waterbewustzijn bij onze inwoners.

Besluit:
l. De begroting gewijzigd vast te stellen door op pagina 36 bij beheer- en onderhoudskosten, het

bedrag van 50,8 miljoen met € 500.000 (dat is ongeveer 1%) incidenteel te korten.
2. Het daarmee vrijkomende bedrag van € 500.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor een extra

impuls via de regeling stimuleringsbijdrage stedelijk water en daartoe in de begroting op pagina
36 onder het kopje exploitatie een laatste bull it op te nemen met als tekst: "Stimulering stedelijk
gebied € 500.000 wip incidenteel voor 2023".

3. Dictum 5 van het voorstel aan te passen door het bedrag van € 250.000 onder sub e te vervangen
door € 750.000.
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Amendement: Energietransitie: blijf breed bezig

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. In de beleidsbegroting op bladzijde 21 staat: "Binnen de gekozen variant voorlopig geen nieuwe

wind- en aquathermieprojecten te starten."

Overwegende dat:
a. In verband met de klimaatdoelstellingen de energietransitie van groot belang is.
b. Nederland een grote opgave heeft om de doelstellingen te bereiken.
c. Zon, wind- en aquathermieprojecten van groot belang zijn om deze doelstellingen te

verwezenlijken
d. Ons Waterschap in de positie is hier een serieuze bijdrage aan te leveren

Besluit:
In de begroting op bladzijde 21 de zin
"binnen de gekozen variant starten voorlopig geen nieuwe wind- en aquathermieprojecten" te laten
vervallen en vervangen door:
"Afhankelijk van de beschikbare personele capaciteit en terugverdienpotentie waar mogelijk een
bijdrage te leveren aan initiatieven voor nieuwe zon, wind- en aquathermieprojecten."

En in de laatste zin van dezelfde alinea het laatste deel te laten vervallen.

Waarmee deze alinea als volgt komt te luiden:

"Op het gebied van zon, wind en aquathermie concentreren we onze inzet op grootschalige
projecten, waarbij we al betrokken zijn. Dit betekent dat we ons actief blijven inzetten om samen
met betrokken partijen het windpark Harderwijk en de warmtenetten in Kerschoten (Apeldoorn) en
Amersfoort tot een succes te maken. Zon geven we een plek in onze reguliere projecten. Afhankelijk
van de beschikbare personele capaciteit en terugverdienpotentie leveren wij waar mogelijk een
bijdrage aan nieuwe zon, wind- en aquathermieprojecten. We blijven een bijdrage leveren aan de
Regionale Energie Strategien( Ressen)."
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Fractie Natuurterreinen e
Motie: Vol blijven inzetten op systeemherstel

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. Er in de begrotingsopzet voor gekozen wordt om de ambities "Optimalisatie watersysteem

focusgebieden en initiatieven klimaatadaptatie" en "Regeling Watersparen 2.0" deels te
verlagen en daarmee niet wordt voldaan aan de eerder geformuleerde ambities en doelstellingen
van KACTUS op het vlak van water vasthouden en infiltreren. Er hierbij niet aangegeven wordt
wat onder deels verstaan wordt.

b. Hierdoor eerder gemaakte afspraken met de provincie Gelderland aangepast moeten worden,
co-financieringsmogelijkheden komen te vervallen en geschapen verwachtingen bij stakeholders
niet of beperkt nagekomen worden. Partners deze keuze waarschijnlijk zien als een signaal dat
het waterschap geen robuuste en betrouwbare partner is bij de transitie van het landelijk gebied.

c. Er in de infographic behorende bij de begroting 2023 het o.a volgende omschreven staat:
inzet klimaatadaptatie contineren en combineren met natuurherstel
Gebiedsgericht vergroten van slag- en uitvoeringskracht.

Deze tekst niet congruent is met het bij a) benoemde
d. Het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gaat sturen ten aanzien van de Wateropgave in het

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) waarbij systeemherstel en water en bodem
sturend naar alle verwachting uitgangspunten van zijn. De uitvoering van de maatregelen vanuit
het NPLG vanwege de nog op te starten gebiedsprocessen naar verwachting nog minimaal twee
jaar op zich laten wachten.

e. De uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de bouwvrijstelling kan betekenen dat
sommige specifieke projecten tijdelijk 'on hold' gezet moeten gaan worden en daarmee per saldo
op kortere termijn minder inzet van menskracht vragen.

Verzoekt het college :
l. Bij de Voorjaarsbrief 2023 een aanpak ter besluitvorming aan het AB voor te leggen waarin

aangegeven wordt waarom, waar en in welke omvang deze nu nog niet ingevulde voorgestelde
gedeeltelijke ambitieverlaging alsnog gestalte moet krijgen.

Namens de fractie Natuurterreinen
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Auke Terlouw

zuiveren een netto programma-investeringsbedrag van

Marja van der Tas

Constaterende dat:
a. De komende jaren zwaar wordt ingezet op assetmanage nt.
b. Een taskforce team assetmanagement wordt opgetui om in beeld te brengen hoe de zaken

ervoor staan.
c. De taskforce een plan van aanpak opstelt.
d. Pas een eerste screening is gedaan.
e. Voor versnelling van opstarten van projecten, in 2023 € 5,2 miljoen voor nabezinktanks en voor

vervanging PLC's € 19 miljoen is geraamd.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering ijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 2023 en d
2027. i"

Overwegende dat:
a. Middelen schaars zijn.
b. Dit eveneens geldt voor de per onele capaciteit .
c. Prioritering verstandig is.
d. Maar ook een realistische enadering van wat noodzakelijk is.
e. Een nader inzicht in het Ran van aanpak gewenst is, alvorens definitieve keuzes te maken.

Verzoekt het college:
De uitkomsten van het Ian van aanpak van de taskforce team assetmanagement te delen met het
algemeen bestuur en op basis daarvan nader te prioriteren en in de voorjaarsbrief 2023 een doorkijk
te geven wat zowel ealistisch is voor 2023 als 2024.

f. En voor 2024 in het programma wonen
€65,5 miljoen is opgenomen.



Stephan de Bruin

hg,

Namens de fractie van Christ
G

Namens de fractie van 50+
GerritSprit Henri Past

-----------~fractie van Water Natuurlijk

Ast id Meier ;#---

wzso de[ke v@-« e f
kettle ta



ChristenUnie
Motie: Maak meedoen makkelijker

ALGEMENE
WATERSCHAPSPARTIJ
Niet golihek, wel deskundig!»

Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe, in ver dering bijeen op 21 november
2022, gelezen hebbende het voorstel voor de beleidsbegroting 23 en de meerjarenraming 2024
2027.

Constaterende dat:
a. In de beleidsbegroting verwezen wordt naar de vas gestelde communicatiestrategie waarin

waterbewustzijn en participatie een rol spelen.
b. Er in 2023 voor het waterbewustzijn acties gep grammeerd worden.
c. Wij begin dit jaar het participatiebeleid "Blau e aanpak Participatie" hebben vastgesteld.
d. De Blauwe Aanpak Strategie een groeidocu ent is.
e. Partnerschap als Watermerk een van onz leidende principes is.
f. In onze Participatie- en inspraakverord ing (2022)het uitdaagrecht is opgenomen.
g. Art 6 lid 1 en 2 van deze verordening og nader moet worden uitgewerkt.

aan

Overwegende dat:
a. In het coalitieakkoord van Rutte ingezet wordt op het stimuleren van burgerparticipatie en

burgerinitiatieven zoals een uit aagrecht waarbij mensen de mogelijkheid hebben om publieke
taken over te nemen met de ublieke middelen die hiervoor nodig zijn.

b. De Wet 'versterking particip tie op decentraal niveau' in aantocht is.
c. Art 5 van onze Grondwet i cler het recht geeft een schriftelijk verzoek bij het bevoegd gezag in te

dienen.

Verzoekt het college:
Na de verkiezingen van aart 2023 het groeidocument nader ter hand te nemen en invulling te
geven voor welke activiteit het uitdaagrecht van toepassing is en daarmee verder bij te dragen
waterbewustzijn en mogelijkheden van actieve participatie.

I
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