
 

 
 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 25 september 2020, aanvang 14.00 uur, in Maaszaal bij Van der Valk Tiel 
 
Deelnemers: C.P. 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, A.H. van der Netten van Stigt, 
J. Opschoor, H. van 't Pad, H.T. Peren, B. de Peuter, C. Romijn, N. Reitsma, T. Stam, 
J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 
 

Afwezig: H.W. Mulder-Fokker, M.A. de Raaf en H. Roorda 
 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 
 

 
 1. Opening 

De dijkgraaf opent de vergadering om 14.00 uur. 
Enerzijds is er vreugde dat er weer fysiek vergaderd kan worden maar anderzijds 
wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de in acht te nemen maatregelen.  
 
2. Vaststellen agenda 
Met de voorliggende agenda wordt ingestemd, zij het dat de VVD-fractie nog een 
korte opmerking wil maken bij agendapunt 12.  
 
3. Trekking stemnummer 
Een eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij nummer 
5 van de presentielijst, zijnde AB-lid Doude van Troostwijk.  
 
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

26 juni 2020 
De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp 
vastgesteld.  
 
5. Mededelingen 
De dijkgraaf doet de navolgende mededelingen. 

 De AB-leden Mulder-Fokker en De Raaf zijn wegens ziekte verhinderd.  

 Heemraad Roorda is afwezig omdat zij een vergadering van de CWK 
bijwoont. 

 Er worden filmopnames gemaakt in het kader van de training van de 
voorzitters. 

 Van mevrouw Mulder-Fokker kan toch afscheid genomen worden omdat er 
op dat moment een beeldverbinding tot stand gebracht zal gaan worden. 

 Er heeft zich een inspreker gemeld bij agendapunt 7, de heer Barends van 
PSP'92.   

De leden van het Algemeen Bestuur nemen kennis van de mondelinge 
mededelingen. 
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6. Ingekomen stukken  
Bij de ingekomen stukken onder de letters a, c, d en e wordt conform advies 
besloten.  
Bij het stuk onder de letter b. Brief Vrienden van Meinerswijk inzake de wind-
turbine wordt afgesproken dat een brief verzonden zal worden waarin hetgeen 
wordt verwoord wat in de laatstgehouden vergadering van de commissie 
Waterketen is afgesproken. 
 
Bij het stuk onder f. Digitaal aangeboden petitie met 597 handtekeningen (stand tot 
17 september 2020) inzake bevers wordt toegezegd dat de schriftelijke reactie aan 
de initiatiefnemer van de petitie ter kennis gebracht zal worden van de leden van 
de commissie Waterveiligheid.  
 
7. Watervisie 2050 
De heer Barends spreekt in. 
Toegezegd wordt dat het CDH in het eerste kwartaal van 2021 een reflectie zal 
geven op het rapport "Stop bodemdaling in veenweidegebieden" dat op 3 septem-
ber 2020 is uitgebracht door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), 
waarbij ook het lopende proces aangaande de bodemdaling meegenomen zal 
worden. De eerder afgesproken terugmelding in het vierde kwartaal van 2020 komt 
daarmede te vervallen. De informatie uit het rapport zal ook worden betrokken bij 
de Veenweidestrategie. 
Door deze toezegging wordt een motie van de Partij voor de Dieren en de PvdA niet 
in stemming gebracht.  
Allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze visie ontvangen 
complimenten, zowel qua proces als qua inhoud. 
Conform advies besloten. 
De publieksvriendelijke versie van de Watervisie wordt vervolgens door de 
jeugdbestuurders "gelanceerd". 
 
8. Toelating lid Algemeen Bestuur, H.P. Drost 
De heer Weijers doet verslag vanuit de commissie tot onderzoek van de geloofs-
brieven. Het voorstel is de heer H.P Drost toe te laten tot het Algemeen Bestuur. 
Conform dat advies wordt besloten. 
 
9. Toelating lid Algemeen Bestuur, J.A. den Haan (geborgde zetel) 
De heer Weijers doet verslag vanuit de commissie tot onderzoek van de geloofs-
brieven. Het voorstel is de heer J.A. den Haan toe te laten tot het Algemeen 
Bestuur. 
Conform dat advies wordt besloten. 
 
10. Herbenoeming van de heer Bart van der Helm, lid van de 

rekenkamercommissie WSRL 
AB lid De Graaf-Groeneveld stelt vanuit de begeleidingscommissie, mede namens 
AB lid De Peuter, voor te besluiten tot herbenoeming van de heer Van der Helm.   
Conform dat advies wordt besloten. 
 
11. Project vervanging en uitbreiding beluchting rwzi Zaltbommel 
Conform advies besloten.   
 
12. Innovatievisie Waterschap Rivierenland 
Conform advies besloten. 
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13. Eindrapport Rekenkamercommissie evaluatie subsidies 
Conform advies besloten. 
 
14. Aanstelling nieuwe leden van de gezamenlijke adviescommissie AWB met 

Waterschap Hollandse Delta 
Conform advies besloten. 
 
15. Aangepaste planning implementatie Omgevingswetrenraming 
Conform advies besloten. 
 
16. Controleprotocol voor de accountantscontrole van Waterschap Rivierenland 

vanaf jaarrekening 2020 
Conform advies besloten. 
 
17. Benoeming leden commissie belast met functioneringsgesprek dijkgraaf 
Conform advies besloten. 
 
18. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
19. Afscheid Wilma Mulder-Fokker en Teus Stam 
De dijkgraaf en burgerlid Drost richten zich met enkele persoonlijke woorden tot 
AB-lid Stam waarna deze zelf de aanwezigen toespreekt.  
De dijkgraaf en AB-lid Bikker richten zich met enkele persoonlijke woorden tot AB- 
lid Mulder-Fokker waarna zij zich, digitaal, tot de aanwezigen richt. 
Er worden enkele stoffelijke herinneringen aangeboden (vanwege Corona niet 
overhandigd) dan wel binnenkort thuisbezorgd.  
 
20. Behandeling verslag van door de commissie belast met functionerings-

gesprek dijkgraaf gehouden gesprek met de dijkgraaf in besloten deel van de 
vergadering onder voorzitterschap van de loco-dijkgraaf 

Conform advies besloten. 
 
21. Sluiting. 
De dijkgraaf sluit de vergadering.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 27 november 2020. 
 
De secretaris-directeur,                                         De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


