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1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de ingelaste AB-vergadering en heet iedereen welkom.  

Met kennisgeving afwezig zijn de heer Bresser, de heer De Kruijf, de heer Mackay, de heer Mulder, de 

heer Schut en mevrouw Van der Tas.   

 

De rondvraag wordt aan de agenda toegevoegd. De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen  

De dijkgraaf deelt mee dat zij per 15 februari a.s. inwoner zal zijn van de gemeente Epe.  

 

De heer Van Megen (AWP) dankt de organisatie voor de mooie bestuursexcursie van afgelopen 

donderdag. De dijkgraaf brengt deze dank graag over aan de betreffende medewerkers.  

 

3. Hamerstuk 

 

3.1 Organisatieontwikkeling  

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.  
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4. Rondvraag 

De heer Van Megen (AWP) geeft aan dat de Enka saneringsleiding tot veel discussie leidt binnen de 

achterban van de AWP, met name in Wageningen. Het waterschap heeft samen met de gemeente Ede en 

de provincie Gelderland besloten om het water ongezuiverd te loodsen op de Nederrijn. Houden de 

overwegingen van destijds de sanering tegen die mogelijk zou kunnen zijn?  

Heemraad Ter Maten antwoordt dat hier veel onderzoek naar is gedaan. Op dit moment zijn er nog geen 

erkende technologieën dat het anders kan. Bij de Raad van State hebben de partijen – provincie, 

gemeente en waterschap – op alle fronten gelijk gekregen. De bestuurders hebben inmiddels 

gezamenlijk besloten alle informatie nog eens te actualiseren. Daar wordt op dit moment aan gewerkt en 

op 6 maart a.s. worden de uitkomsten van de actualisering bestuurlijk besproken. Vervolgens wordt een 

bestuurlijk standpunt bepaald en hierna (meteen na 6 maart) volgt gezamenlijke communicatie; dat zal 

ruim vóór de verkiezingen van 15 maart a.s. plaatsvinden.  

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 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 

 
 
 


