
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
d.d. vrijdag 22 april 2022, aanvang 14.00 uur, Rivierenlandzaal 

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, H.J. Diependaal, L.L. Doude van Troostwijk, H.P. Drost, 
R.P. van Gent, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, B. de Groot, J.A. den Haan, A. van 
den Herik, D.F. van der Kraan, M.P. Laeven, H.H.R. van Loenen Martinet, A.H. van der 
Netten van Stigt, C. Nobbe (AB-lid vanaf agendapunt 11), H. van 't Pad, B. de Peuter, 
N. Reitsma, C. Romijn, E. Schlösser, A. van Straten, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers  

Afwezig: M.C. de Graaf-Groeneveld, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, M.J. van IJsseldijk en 
M.A. de Raaf (AB-lid tot agendapunt 11) 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening
De dijkgraaf opent de vergadering om 14.00 uur. 
Sinds lange tijd is er weer een fysieke vergadering in de vertrouwde vergaderzaal. 
Naast de aanwezigen op de publieke tribune is er een bijzonder woord van welkom aan de 
cursisten van ProDemos.  
Er is bericht van verhindering ontvangen van M.C. de Graaf-Groeneveld, F.J.M. Harbers, 
G.V. den Hartog, M.J. van IJsseldijk en M.A. de Raaf. 

2. Vaststellen agenda
Agendapunt 8 wordt alsnog een hamerstuk.  
Agendapunt 14 komt te vervallen. 
Met inachtneming van deze twee wijzigingen wordt de agenda overeenkomstig het 
ontwerp vastgesteld.  

3. Trekking stemnummer
De Rondvraag en een eventuele hoofdelijke stemming zullen aanvangen bij nummer 2, 
zijnde J. Bikker.  

4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van
18 februari 2022 
Tekstueel: 
De besluitenlijst van de vorige AB-vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp 
vastgesteld.  

Naar aanleiding van: 
In vervolg op het gestelde op pagina 5 van 5 bij de 3e bullit van agendapunt 19 wordt 
toegezegd dat de actuele gegevens over de schade die door bevers is aangericht, in de 
vorm van een memo, gedeeld zullen worden.   

5. Mededelingen
Heemraad Laeven deelt mede dat er bij het dijkversterkingsproject TiWa sprake is van een 
kostenstijging. De oorzaak daarvan is met name gelegen in de staalprijzen en in de wijze 
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van indexeren. Over deze kwesties is overleg gaande met de aannemer en met het HWBP. 
In de commissies Waterveiligheid en Middelen zal dit onderwerp nader aan de orde komen. 

De mondelinge mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 

7. Jaarverslag en jaarrekening 2021
Na een uitvoerige bespreking in twee termijnen kunnen de navolgende conclusies worden 
getrokken c.q. vervolgacties geformuleerd worden. 

 Er wordt een groot compliment gemaakt aan de organisatie voor het behaalde 
resultaat en de overgelegde informatie. 

 Er zijn grote zorgen voor de toekomst. 

 In de extra vergadering van de commissie Middelen op 10 mei 2022 zullen de 
diverse zorgen die er zijn uitvoeriger besproken worden en zullen onderwerpen als 
ambitie, (gelijkmatige) tariefsontwikkeling, weerstandsvermogen, schuldquote, 
personeelsbestand, inflatie, deflatie, indexering en de grote risico's bij HWBP-
projecten de revue passeren. 

 Punt van aanhoudende zorg blijft de classificatie die ten grondslag ligt aan de 
aanslagoplegging.  Hiervoor zal bij BSR nadrukkelijk aandacht gevraagd worden.  

 In de eerstkomende vergadering van de commissie Waterketen zal over het 
Klimaatprotocol gesproken worden.  

 Participatie is en blijft een belangrijk onderwerp dat de aandacht van het bestuur 
dient te houden. 

 In vervolg op het gestelde in de Nota van Beantwoording over de uitbreiding 
fietsenstalling bij het hoofdkantoor zal de ConcernController gevraagd worden een 
memo op te stellen waarin een nadere toelichting wordt gegeven op het 
uitgegeven bedrag. 

Met inachtneming van de vorenstaande conclusies en vervolgacties wordt unaniem 
conform advies besloten.  

9. Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2022
Uit de bespreking in twee termijnen komt het volgende naar voren.

 De advies- en actielijst van de vergadering van de commissie Waterveiligheid van 
28 maart 2022 wordt node gemist. 

 Er zijn complimenten voor het stuk en voor het doorlopen proces.  

 Het OPW kan nu worden vastgesteld, met de toezegging dat in de eerstkomende 
vergadering van de commissie Waterveiligheid de memo van 14 april 2022 inzake 
beweiding door schapen geagendeerd zal worden teneinde verder op de details en 
de praktische betekenis in te kunnen gaan.   

 Het betreft hier een levend/dynamisch document. In het najaar zal worden bezien 
op welke onderdelen een nadere verdiepingsslag gewenst is.  

 De onderwerpen "bouwen op de dijk" en "bouwen langs de dijk" oftewel 
"ruimtebeslag op de dijk" en "ruimtebeslag in de uiterwaarden" zullen nadrukkelijk 
worden bezien en daarop zal in de toekomst teruggekomen worden.  

 Als de leerpunten aangaande het project KIS in het najaar van 2022 bezien zullen 
worden dan zal ook het voorstel over het werken met een Ombudsman daarbij 
worden betrokken. 

Met inachtneming van het voorgaande wordt unaniem conform advies besloten.   
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10. Mandaat voor herstructurering leningenportefeuille NWB
Er worden grote complimenten gegeven. Het Algemeen Bestuur veronderstelt dat het al 
dan niet over gaan tot herfinanciering niet alleen aan de orde is in het kader van de 
voorbereiding van de Voorjaarsnota maar dat dit structureel geborgd is. Mocht dat niet zo 
zijn dan wordt daarvoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Graag middels de besluitenlijst 
aangeven of er sprake is van een boeteclausule (Ja, de boeterente die wordt berekend over 
de oude leningen wordt vervolgens verdisconteert in het te betalen rentepercentage van 
de nieuwe lening). 
Conform advies besloten. 

11. Toelating lid Algemeen Bestuur Carel Nobbe
AB-lid Reitsma doet verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd door de commissie tot 
onderzoek van de geloofsbrieven. Er zijn geen beletselen om de heer Nobbe toe te laten. 
Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens tot toelating waarna de heer Nobbe de verklaring 
en belofte aflegt. Hij ontvangt bloemen en felicitaties. Het nieuwe AB-lid stelt zich kort 
voor.  

8. Invoering solidariteitsfinanciering muskusratten
Zoals aangegeven bij agendapunt 2 is dit, op verzoek van de fractie Partij voor de Dieren, 
geen bespreekstuk meer maar alsnog een hamerstuk geworden.  
Door de fractie Partij voor de Dieren wordt een stemverklaring afgegeven waarom tegen dit 
voorstel wordt gestemd. 
Conform advies besloten, met de twee stemmen van de fractie Partij voor de Dieren tegen. 

12. Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Stad Tiel
Conform advies besloten.  

13. Rondvraag

 AB-lid De Peuter geeft, als vervanger van AB-lid De Graaf–Groeneveld, aan dat door 
het vertrek van AB-lid De Raaf de vacature intern lid Rekenkamercommissie 
Waterschap Rivierenland is ontstaan. Eenieder kan hierover nadenken. Het 
onderwerp komt aan de orde in het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf. 

 Op een vraag dienaangaande van AB-lid Daamen geeft heemraad Van't Pad aan dat 
de stikstofproblematiek nog volop de aandacht heeft. Een notitie over dit 
onderwerp is in voorbereiding en zal op termijn gedeeld worden met het Algemeen 
Bestuur.  

 Op een vraag van AB-lid De Groot zegt heemraad Laeven toe dat het schriftelijke 
antwoord dat aan een inwoner is verstuurd over het project WoS ook ter kennis 
van het bestuur gebracht zal worden. 

 In vervolg op het ontvangen e-mailbericht van 14 april 2022 geeft AB-lid De Groot 
aan de onderzoeksopdracht inzake KIS te onderschrijven. Graag zou hij zien dat het 
onderzoeksresultaat rechtstreeks aan het AB wordt gezonden. Afgesproken wordt 
dat een kort memo zal worden opgesteld waarin de formele route wordt geschetst.

14. Afscheid M.A. de Raaf
Zoals is afgesproken bij agendapunt 2 komt dit agendapunt, vanwege afwezigheid van 
AB-lid De Raaf, te vervallen.

15. Sluiting
De dijkgraaf sluit om 15.55 uur de vergadering.  
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap 
Rivierenland d.d. 1 juli 2022. 

De secretaris-directeur,                                             De waarnemend voorzitter, 

Ir. Z.C. Vonk                                                                 M.H.M. Gremmen


