
Lijst van toezeggingen  versie 6 maart 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 

53 13 feb.  
com 

Informatienotitie Aquathermie agenderen voor een 
beeldvormend ab in het laatste kwartaal van 2023 

Heemraad 
Gaynor 

 

52 13 feb.  
com 

In voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma 
Biodiversiteit opnemen wat de voornemens waren en wat 
daarvan is bereikt. 

Heemraad 
Veldhuizen 

Afgedaan. In zowel de jaarrekening als de 
begroting wordt een alinea over biodiversiteit 
opgenomen. 

51 13 feb.  
com 

Audit DAW:  
De bestuurlijke reactie op het eindrapport DAW wordt 
aangescherpt. 

Heemraad 
Veldhuizen 

Afgedaan. Zie informatienota in iBabs, post van 
en namens d&h. 

50 13 feb. 
com 

Wijziging Reglement van Orde algemeen bestuur:  
1. Oude reglement bij de ab-stukken voegen.  
2.Datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening 
bekijken en indien nodig meenemen in adviesnota voor 6 
maart 2023. 
3.Eventuele aanpassingen van het Reglement van Orde 
n.a.v. de WOO onderzoeken en agenderen na verkiezingen.  
4.Tijdens de commissievergadering ingebrachte suggesties 
m.b.t. toekomstige wijziging RvO worden meegenomen in 
inventarisatie ten behoeve van besluitvorming door het ab 
in de volgende bestuursperiode. 

dijkgraaf Punt 3 en 4 volgen nog in de nieuw 
bestuursperiode. 
22-02-2023: Punt 1 en 2 zijn afgedaan.  
 

49 6 feb.  
com 

Na de verkiezingen volgt er een presentatie van het GBLT. Heemraad 
Vreeswijk 

 



48 6 feb. 
com 

Ten aanzien van de “Regeling stimuleringsbijdrage stedelijk 
gebied 2023”:  

• Het college onderzoekt of term “steekproefsgewijs” 

opgenomen wordt in de adviesnota voor het AB van 6 

maart 2023. 

• Het college zal aan de adviesnota voor het ab van 6 

maart 2023 toevoegen waarom de instandhoudings-

termijn van 5 jaar alleen voor gemeenten en corporaties 

geldt. 

Heemraad 
Ter Maten 

Afgedaan. De 2 punten zijn verwerkt in de 
adviesnota t.b.v. AB 6 maart 2023 

47 6 feb.  
com. 

Schriftelijke beantwoording van vragen m.b.t. voorstel 
“Weerstandsvermogen”: 

• Duiding van de passage in de adviesnota dat aanvulling 

van het weerstandsvermogen indirect leidt tot lichte 

daling van de schuldpositie. 

• Uitleg waarom het weerstandsvermogen van 2,0 naar 1,2 

is gegaan. 
In de adviesnota weerstandsvemogen worden voorbeelden 
opgenomen m.b.t. de overheveling van zuiveringsbeheer 
naar watersysteem. 

Heemraad 
Vreeswijk 

Afgedaan. Alle punten zijn beantwoord middels 
een separaat memo in iBabs, post van en 
namens d&h. 

46 30 januari 
AB 

Meteen na 6 maart en ruim vóór de verkiezingen van 15 
maart a.s. communicatie m.b.t. actualisering stand van 
zaken Enka-leiding. 

Heemraad 
Ter Maten 

 

45 16 jan. 
com. 

De volgende zinsnede (blz. 10 van de adviesnota) wordt 
opgenomen in de verordening. “Bij de selectie van de 
concernmanagers zal de secreatris directeur d&h 
consulteren”. 

dijkgraaf Afgedaan.  

44 21 nov. AB 
Ag.pt. 4.1 

Als suggestie meegeven aan het nieuwe bestuur om het 
groeidocument participatie op te pakken. 

dijkgraaf Dit is ambtelijk in voorbereiding voor 2023. 

43 21 nov. AB 
Ag.pt. 4.1 

Aandacht besteden aan het 200-jarig bestaan van het 
Apeldoorns Kanaal in 2029. 

Heemraad 
Ter Maten 

Afgedaan want wordt toegevoegd aan de 
doorlopende toezeggingen 

42 21 nov. AB 
Ag.pt. 4.1 

Het ab wordt meegenomen in het proces m.b.t. 
assetmanagement en in de Voorjaarsbrief 2024 wordt een 
duidelijk beeld geschetst. 

Heemraad 
Van 
Vreeswijk 

 



41 21 nov. AB 
Mede-
delingen 

Met het huidige ab wordt besproken op welke punten een 
actualisatie van de BOVI passend zou zijn en na de 
verkiezingen neemt het nieuwe ab daadwerkelijk een 
besluit over de actualisatie. 

dijkgraaf Afgedaan. Het bestuur wordt uitgenodigd voor 
een inspiratiebijeenkomst op 16 januari 2023. 
De uitkomsten worden verwerkt in 
richtinggevende perspectieven die ter 
besluitvorming voorliggen tijdens het AB van 6 
maart.  

40 31 okt cie 
Agp 4 

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

Heemraad 
Veldhuizen 

Update 22-02: Naar verwachting voor 
zomerreces. 
In Q1 2023. 

36  31 okt cie 
Mede-
delingen 

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

Heemraad 
Gaynor 

Afgedaan.  Op 19 december vindt besloten AB 
vergadering hierover plaats. 

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. 

18 29 aug. cie 
rondvraag 

Medewerkersonderzoek 
Nieuwe update over 2/3 maanden  

dijkgraaf 
Ornstein 

Update volgt nog. 

10 25 april cie 
agp 3 

Jaarstukken: Kaumera 
Onderwerp Kaumera komt binnenkort op de agenda 

heemraad 
van 
Vreeswijk 

10-01-2023 Informatienota volgt wat later. 
 

9 25 april cie 
agp 3 

Jaarstukken: biodiversiteit 
De heemraad komt separaat terug op de 
biodiversiteitsvraag 

heemraad 
Veldhuizen 

Afgedaan. Informatienota in iBabs, map Post 
van en namens d&h.  
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 

Afgedaan.  Op 28 november is het AB d.m.v. 
een memo geïnformeerd. In iBabs “Post van en 
namens d&h”.  
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 
De svz van de TEO projecten in Apeldoorn agenderen in een 
beeldvormend AB 

Heemraad 
Gaynor 
heemraad 
van 
Vreeswijk 

Afgedaan.  Op 21 december is het AB d.m.v. 
een memo geïnformeerd. In iBabs “Post van en 
namens d&h”.  
 
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). 

 
 

 


