
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 21 juni 2019, aanvang 11.00 uur, vergaderruimte Rivierenland 

Deelnemers: J.C.  Verdaas (dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), G.P. van den Anker, 
J. Bikker, P.J.H. Buskens, S.H.B. Daamen, L.L. Doude van Troostwijk, H.A. Driessen, 
R.P. van Gent, M.C. de Graaf-Groeneveld, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, B. de 
Groot, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, M.J. van IJsseldijk, D.F. van der Kraan, 
M.P. Laeven, H.H.R. van Loenen Martinet, H.W. Mulder-Fokker, A.H. van der Netten 
van Stigt, J. Opschoor, H. van 't Pad, H.T. Peren, B. de Peuter, C. Romijn, M.A. de 
Raaf, N. Reitsma, H. Roorda, T. Stam, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: --

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening
De dijkgraaf opent de AB-vergadering om 11.00 uur. Het AB is voltallig. 

2. Vaststellen agenda 
Agendapunt 10 zal voor agendapunt 9 worden behandeld. 
Agendapunt 8 wordt een hamerstuk. 
Agendapunt 16 wordt een bespreekstuk.  
Bij dit agendapunt wordt eveneens afgesproken dat er een overleg van de betrok-
ken heemraden met AB lid De Peuter gearrangeerd zal worden over het vervolg op 
de beantwoording van zijn vragen over slootdempingen in de Alblasserwaard. 
Andere AB leden die dat wensen kunnen ook daarbij aanwezig zijn. Zij kunnen zich 
daartoe aan het einde van de vergadering melden bij één van de bestuursonder-
steuners. In het overleg zal allereerst worden geïnventariseerd welke informatie 
naar de mening van de vragensteller nog ontbreekt. Uiteraard zal alle informatie, 
met inachtneming van het gestelde in de AVG, gedeeld worden.  
In dit overleg zullen ook de communicatieve aspecten aan de orde komen. In alge-
mene zin wordt toegezegd dat daar waar het kan het AB altijd als eerste geïnfor-
meerd zal worden. Mochten er lessen uit de bijeenkomst getrokken worden (bij-
voorbeeld aangaande het aspect communicatie) dan zullen deze worden gedeeld.  

3. Trekking stemnummer 
Een eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij nr. 10 
van de presentielijst, AB lid Groenenberg. 

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
van: 
- 27 maart 2019

De gedragscode met de negen AB leden waarbij mogelijk sprake kan zijn van 
belangenverstrengeling heeft de aandacht en gesprekken zullen nog worden 
ingepland. 
De besluitenlijst wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. 
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- 28 maart 2019
De besluitenlijst wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. 

- 3 april 2019
Wellicht ten overvloede wordt nog vastgesteld dat het van belang is goed in de 
microfoon te spreken zodat ook bij onderwerpen als een beëdiging de band-
opnamen voldoende duidelijkheid geven. 
De besluitenlijst wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. 

- 24 mei 2019
Desgevraagd zal de tekst van de stemverklaring van de fractie 50PLUS aan de 
besluitenlijst worden toegevoegd.  
De besluitenlijst wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld. 

5. Mededelingen 

 Ter tafel ligt "Door water verbonden", het bestuursakkoord op hoofdlijnen.

 In (één van) de volgende AB-vergadering(en) is er weer een presentieboek 
zoals door mevrouw Visser-Kieboom is gevraagd. 

6. Ingekomen stukken  
Conform advies besloten 

7. Jaarverslag en Jaarrekening 2018 (incl. In Control Verklaring 2018 

 Toegezegd wordt dat in de commissie Middelen over de (on)mogelijkheden 
om te komen tot een neerwaartse bijstelling van het ziekteverzuim gesproken 
zal worden. 

 Het CDH zal nader bezien of het mogelijk is overschrijdingen niet achteraf ter 
goedkeuring voor te leggen aan het AB maar dit eerder te melden. In de eerst-
komende vergadering van de commissie Middelen zullen hierover mededelin-
gen gedaan worden.  

 Op de oorzaken van de fluctuaties bij de inkomsten van de zuiveringsheffing 
bij bedrijven zal schriftelijk worden ingegaan. 

Conform advies besloten. 

10. Herziening Kostentoedelingsverordening 

 Er zal nog goed nagegaan worden wat de grenzen zijn van de diverse taak-
gebieden bij de belastingheffing, het zomerbed of het winterbed. Bij de 
tervisielegging moet dat duidelijk zijn. De fractie Natuurterreinbeheerders wil 
hier graag duidelijkheid over ontvangen.  

 Een voorstel van de fractie 50PLUS om "de kwijtscheldingmethodiek te laten 
zoals deze is" wordt verworpen met de stemmen van de fracties 50PLUS en 
Partij voor de dieren voor. 

Conform advies besloten met de stemmen van de fracties 50PLUS en Partij voor de 
Dieren tegen.  

9. Voorjaarsnota 2019 
De VVD/AWP geeft in een stemverklaring aan dat "wordt ingestemd, maar onder 
voorbehoud". 
Toegezegd wordt dat in het CDH gesproken zal worden over het voorstel om in de 
begroting voor het komende dienstjaar een hoofdstuk/alinea te wijden aan 
bezuinigingen en kostentoerekening. Vervolgens zal aan dit onderwerp in de 
verdiepingsbijeenkomst op 10 juli 2019 aandacht besteed worden. 
Conform advies besloten. 
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11. Hoogwaterbeschermingsprogramma 

 De uitkomst van de feitenanalyse zal worden gedeeld met de commissie 
Waterveiligheid. 

 Voor de extra vergadering van de commissie Waterveiligheid, d.d. 1 juli 2019, 
worden ook de AB leden die geen lid zijn van deze commissie uitgenodigd.  

 Als er gecommuniceerd is met burgers dat er bepaalde plannen aankomen en 
deze vinden geen doorgang dan zal dit gecommuniceerd worden. 

 Het op te stellen tijdschema in aanloop naar de Voorjaarsnota 2020 zal worden 
voorbereid. 

 Het onderwerp "brief aan de minister" blijft op de agenda van de commissie 
water veiligheid staan. 

 Getracht zal worden de minister op korte termijn het gebied van Waterschap 
Rivierenland te laten bezoeken om nog eens toe te kunnen lichten voor welke 
opgave dit waterschap staat.  

Conform advies besloten. 

12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Rivierenland (GR BSR) 

Conform advies besloten. 

13. Reglement van Orde voor vergaderingen van het algemeen bestuur van 
Waterschap Rivierenland 

De diverse amendementen/tekstvoorstellen die per e-mail zijn aangeboden door 
de fractie Partij voor de Dieren zullen "naar eer en geweten" worden verwerkt.  
Op verzoek van de fractie Bedrijven zal nagedacht worden over een praktische 
oplossing waarbij bij het uitbrengen van een blanco stem niet duidelijk wordt dat 
men de kandidatuur van een bepaalde voorgedragen persoon niet heeft onder-
steund.  
Met inachtname van deze afspraak wordt conform advies besloten. 

14. Reglement van Orde voor de adviescommissies 2019 
Een mondeling voorstel van de fractie SGP-CU waarbij een fractie die een heem-
raad "levert" recht heeft op een extra burgerlid wordt, omdat daarvoor onvol-
doende steun wordt verwacht, niet in stemming gebracht.  
De diverse amendementen/tekstvoorstellen die per e-mail zijn aangeboden door 
de fractie Partij voor de Dieren zullen "naar eer en geweten" worden verwerkt.  
Met inachtname van deze afspraak wordt conform advies besloten.

15. Benoeming twee leden uit het Algemeen Bestuur tot lid van de 
Rekenkamercommissie 

Op voorstel van de begeleidingscommissie benoemt het Algemeen Bestuur de AB-
leden M.A.de Raaf en N. Reitsma tot lid van de rekenkamercommissie. Zij leggen 
individueel op grond van het gestelde in de Verordening voor de Rekenkamer-
commissie Waterschap Rivierenland de verklaring en belofte af in handen van de 
dijkgraaf.  

16. Verkenning Watersysteemmaatregelen Alblasserwaard: keuze 1 of 2 
boezemgemalen 

De namen van de in dit voorstel genoemde portefeuillehouders zijn niet actueel.  
De wijze waarop dit proces is verlopen zal model staan voor andere grote projec-
ten. Er is veel waardering voor degenen die bij dit onderwerp betrokken zijn 
geweest. 
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De commissies zullen uiteraard van het vervolg, bijvoorbeeld aangaande de moge-
lijkheden/moeilijkheden bij de aan te brengen onderdoorgang van de A15, goed op 
de hoogte worden gehouden en daarbij worden betrokken.  
Conform advies besloten. Er volgt bij dit historische besluit een kort applaus.  

8. 1e Bestuursrapportage 2019 
Conform advies besloten. 

17. Herziening Peilbesluiten Lek en Linge en Tielerwaard 
Conform advies besloten. 

18. Aanstelling nieuw commissielid voor de gezamenlijke adviescommissie Awb 
met Waterschap Hollandse Delta 

Conform advies besloten. 

19. Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Slibverwerking 2009 

Conform advies besloten. 

20. Conceptbegroting Openbaar lichaam Park Lingezegen 2020 
Conform advies besloten. 

21. Jaarrekening 2018 en Ontwerp Begroting 2020 Openbaar Lichaam 
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 

Conform advies besloten. 

22. Ontwerp-programmabegroting 2020-2024 AQUON 
Conform advies besloten. 

23. BSR-begroting 2020 incl. meerjarenraming 2021-2023 
Conform advies besloten.

24. Rondvraag 
AB-lid Visser-Kieboom vraagt om de rapporten van de rekenkamercommissie op 
een zodanige plaats op de site van het waterschap te plaatsen dat deze gemakkelijk 
toegankelijk zijn.  

AB-lid Visser-Kieboom vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van vergader-
locaties voor het houden van fractieoverleg voorafgaande aan de AB-vergade-
ringen.  

AB-lid Laeven ontvangt graag amendementen e.d. digitaal zodat het uitprinten 
achterwege kan blijven. 

AB-lid Weijers vraagt aandacht voor de legionella problematiek en vraagt zich af of 
dit ook bij waterschap Rivierenland speelt. Deze problematiek is aan de orde op de 
rwzi Tiel en daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Toegezegd wordt dat dit 
onderwerp aan de orde zal komen in de eerstkomende vergadering van de 
commissie Waterketen.  

Op verzoek van AB-lid Van der Kraan zullen de advies- en actielijsten van de com-
missievergaderingen, zolang deze nog niet zijn vastgesteld, de "concept" status 
hebben. 
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AB-lid Doude van Troostwijk had graag voordat ze dat via het NOS-journaal moest 
vernemen als AB-lid informatie over de gevolgen van de PAS uitspraak voor de 
dijkversterkingsplannen ontvangen. De PAS uitspraak wordt momenteel bestu-
deerd en de gevolgen worden verwoord in de beantwoording van de schriftelijke 
vragen die reeds door de fractie 50PLUS zijn gesteld.  

Op een vraag dienaangaande van AB-lid Doude van Troostwijk wordt aangegeven 
dat ook thans al de mogelijkheid bestaat om klimaatadaptatie op te vangen, er is nl. 
in het peilbesluit sprake van een boven- en ondergrens.  Als daar redenen voor zijn 
is het ook altijd nog mogelijk om tot een partiële herziening te komen.  

AB-lid Harbers geeft aan dat het uitermate vervelend is dat hij de bijeenkomst in 
het kader van het project Meanderende Maas niet bij kan wonen vanwege deze AB-
vergadering. Aangegeven wordt dat hij direct na de vergadering zal moeten ver-
trekken. De organisatie van de betreffende bijeenkomst is op de hoogte van het feit 
dat er een AB-vergadering wordt gehouden en zal daarom iets later met het 
belangrijkste deel van de bijeenkomst een aanvang nemen.  

25. Sluiting 
De dijkgraaf sluit, nadat hij eenieder hartelijk heeft uitgenodigd voor de AB- 
excursie van 28 juni 2019, om 15.40 uur, de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 27 september 2019. 

De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 

Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 


