
 

 
 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
d.d. vrijdag 1 juli 2022, aanvang 13.00 uur, Rivierenlandzaal 
 
Deelnemers: M.H.M. Gremmen (waarnemend dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), G.P. van 

den Anker, J. Bikker, P.J.H. Buskens, H.J. Diependaal, L.L. Doude van Troostwijk, 
H.P. Drost, M.C. de Graaf-Groeneveld (vanaf 13.10 uur), R.P. van Gent, 
E. Groenenberg, B. de Groot, J.A. den Haan, G.V. den Hartog, A. van den Herik, 
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, C. Nobbe, H. van 't Pad, B. de Peuter, N. Reitsma, 
C. Romijn, E. Schlösser, C. Stam (vanaf agendapunt 15), J. Visser-Kieboom en 
T.A. Weijers  
 

Afwezig: S.H.B. Daamen en A. van Straten 
 

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 

 
 

1.  Opening 
De waarnemend dijkgraaf opent de vergadering om 13.00 uur. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de AB-leden Daamen en Van Straten. 
 

2.  Vaststellen agenda 
Na een korte bespreking wordt met de voorliggende agenda ingestemd.   
 

3.  Trekking stemnummer 
De Rondvraag en een eventuele hoofdelijke stemming zullen aanvangen bij nummer 29, 
zijnde J. Visser-Kieboom.  
 

4.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 april 2022 
Tekstueel: 
De besluitenlijst van de vorige AB-vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp 
vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 
In aanvulling op het gestelde in de Nota van Beantwoording over de uitbreiding 
fietsenstalling bij het hoofdkantoor en de memo van de concerncontroller waarin een 
nadere toelichting is gegeven op het uitgegeven bedrag zal de fractie van het CDA nog 
nader schriftelijk geïnformeerd worden over het gebruik van de fietsenstalling. 
 

5.  Mededelingen 
Er zijn geen schriftelijke en mondelinge mededelingen. 
 

6.  Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

7.  1e Bestuursrapportage 2022 
Na een korte bespreking wordt unaniem conform advies besloten.  
 



W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d  
 

Pagina 2 van 4 
 

8.  Voorjaarsnota 2022 
Na een bespreking in twee termijnen vindt er een hoofdelijke stemming plaats over 
onderdeel 3 van het voorstel, te weten het instemmen met het procesvoorstel om te 
komen tot de begroting 2023. Uit de stemming blijkt dat 19 AB-leden voor dit voorstel 
stemmen en 7 AB-leden stemmen tegen. Voor: J. Bikker, H.J. Diependaal, H.P. Drost, 
M.C. de Graaf-Groeneveld, R.P. van Gent, E. Groenenberg, B. de Groot, J.A. den Haan, 
G.V. den Hartog, M.J. van IJsseldijk, D.F. van der Kraan, M.P. Laeven, A.H. van der Netten 
van Stigt, C. Nobbe, H. van 't Pad, N. Reitsma, C. Romijn, E. Schlösser en T.A. Weijers. Tegen: 
G.P. van den Anker, P.J.H. Buskens, L.L. Doude van Troostwijk, A. van den Herik, H.H.R. van 
Loenen Martinet, B. de Peuter en J. Visser-Kieboom.  
De fractie 50PLUS geeft bij wijze van stemverklaring aan dat de huurders niet onevenredig 
getroffen mogen worden.   
Aangaande de onderdelen 1 en 2 van het voorstel wordt unaniem conform advies besloten. 
Aangaande onderdeel 3 wordt conform advies besloten met 19 stemmen voor en 
7 stemmen tegen. 
 

9.  Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg  
Na een bespreking in twee termijnen wordt het navolgende afgesproken en geconcludeerd: 

 Ook wanneer er sprake is van een grote tijdsdruk en er tot het laatste moment nieuwe 
informatie wordt ontvangen dan nog mag dit niet ten koste gaan van de leesbaarheid 
van voorliggende voorstellen. Dit heeft de aandacht van het CDH. 

 Belangwekkende informatie dient zo spoedig mogelijk met het Algemeen Bestuur 
gedeeld te worden. Dit kan ook tussentijds per e-mail. In dit concrete geval gaat het om 
de toezegging van het HWBP om de hogere staalprijzen te subsidiëren. 

 De toezegging van het HWBP om de hogere staalprijzen mee te nemen in de 
subsidiëring dient schriftelijk vastgelegd te worden/zijn.  

 De tekst van het voorstel zal nog geactualiseerd worden voor wat betreft dit onderdeel. 

 Aangaande het kredietvoorstel wordt unaniem conform advies besloten. 

 Aangaande de conceptbrief aan de minister wordt unaniem conform advies besloten. 

 Een motie van de Partij voor de Dieren inzake bomenkap wordt met 2 stemmen voor 
(fractie Partij voor de Dieren) en 24 stemmen tegen verworpen.  
Voor: R.P. van Gent en D.F. van der Kraan. 
Tegen: G.P. van den Anker, J. Bikker, P.J.H. Buskens, H.J. Diependaal, L.L. Doude van 
Troostwijk, H.P. Drost, M.C. de Graaf-Groeneveld, E. Groenenberg, B. de Groot, J.A. den 
Haan, G.V. den Hartog, A. van den Herik, M.J. van IJsseldijk, M.P. Laeven, H.H.R. van 
Loenen Martinet, A.H. van der Netten van Stigt, C. Nobbe, H. van 't Pad, B. de Peuter, 
N. Reitsma, C. Romijn, E. Schlösser, J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers 

  
10.  Kredietaanvraag voorbereiden reparatie vloeren, optimaliseren technische installatie en 

inrichten vleugel 4E hoofdkantoor WSRL Tiel en inrichten enkele decentrale locaties 
conform kantoorconcept Habit@ 

 De fractie Partij voor de Dieren zal nog nader geïnformeerd worden over de wijze 
waarop in deze plannen rekening is gehouden met neurologische beperkingen. 

 Wanneer het andere (decentrale) locaties betreft dan Tiel en Zaltbommel zal dit aan de 
fractie SGP/CU gemeld worden.  

Er wordt unaniem conform advies besloten. 
 

11.  Verzoek om vrijstelling van de herzieningstermijn van het peilbesluit Neder-Betuwe  
In de eerstkomende vergadering van de commissie Watersysteem zal antwoord gegeven 
worden op de vraag of er nog meer peilbesluiten zijn die niet binnen de formele termijn van 
10 jaar herzien kunnen worden. 
Conform advies besloten.   
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12.  BSR conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026  
Conform advies besloten.  
 

13.  Rekenkameronderzoek kosten en risico's grote projecten WSRL 
Voorshands wordt conform advies besloten.  
Omdat er geen vertegenwoordiger van de Rekenkamercommissie aanwezig is om vragen te 
beantwoorden en een toelichting te geven wordt afgesproken dat eventuele vragen 
schriftelijk ingediend kunnen worden, waarna deze doorgeleid zullen worden naar de 
rekenkamercommissie. 
Mochten daartoe vervolgens redenen zijn dan kan het AB besluit van heden aangepast 
worden.  
 

14.  Benoeming lid uit het Algemeen Bestuur tot lid van de Rekenkamercommissie A. van den 
Herik 
Er zijn geen beletselen om de heer Van den Herik te benoemen tot lid van de Rekenkamer-
commissie. De heer van den Herik legt de eed af. Hij ontvangt bloemen en hem wordt 
succes gewenst.  
 

15.  Toelating lid Algemeen Bestuur C. Stam  
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 Stam toe te laten. Het 
Algemeen Bestuur besluit vervolgens tot toelating waarna de heer Stam de verklaring en 
belofte aflegt. Hij ontvangt bloemen en felicitaties. Het nieuwe AB-lid stelt zich kort voor.  
 

16.  Vaststelling Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2023 en intrekking 
Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011 
Conform advies besloten. 
 

17.  Integraal bestuursvoorstel Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, 
Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland, het 
Projectplan Leggers en wijzigingen legger waterkeringen 2022  
a. Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland  
b. Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland 
c. Vaststellen van de legger waterkeringen 2022  
Conform advies besloten. 
 

18.  Jaarstukken BSR 2021 (jaarverslag en jaarrekening) 
Conform advies besloten. 
 

19.  Ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 
Conform advies besloten. 
 

20.  Jaarrekening 2021 en Ontwerp Begroting 2023 Openbaar Lichaam Projectbureau 
Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (WS) 
Conform advies besloten. 
 

21.  Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Slibverwerking 2009 (WK) 
Conform advies besloten. 
 

22.  Conceptbegroting 2023-2027 AQUON + Jaarstukken 2021 Aquon 
Conform advies besloten. 
 

23.  Jaarrapportage Bewonersparticipatie 2021  
Conform advies besloten. 
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24.  Benoeming leden commissie belast met gesprek over samenwerking Algemeen Bestuur 
met dijkgraaf 
Conform advies besloten. 
De voorzitter van deze commissie, AB-lid Van der Netten van Stigt, geeft een korte 
uiteenzetting over de aanpak van de commissie.  
 

25.  Rondvraag 

 Op de vraag van AB-lid Van Loenen Martinet over de positie en rol van het waterschap 
bij IRM wordt door de waarnemend dijkgraaf naar voldoening geantwoord. Het AB zal 
van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.  

 Op de vraag van AB-lid Van Loenen Martinet over blokhutboten op de Linge zal 
schriftelijk gereageerd worden.  

 Op een vraag van AB-lid Van den Anker, later ondersteund door AB-lid Van der Netten 
van Stigt aangaande de groei van de beverpopulatie, het herstel van de schade en de 
kosten daarvan wordt voor dit moment verwezen naar het overleg dienaangaande op 
landelijk niveau. Over de uitkomst van het overleg met de minister van LNV zal het 
Algemeen Bestuur geïnformeerd worden. 

 
26.  Afscheid M.A. de Raaf en F.J.M. Harbers 

Met enkele persoonlijke woorden wordt afscheid genomen van de heren Harbers en de 
Raaf. Zij ontvangen bloemen en een attentie.  
 

27.  Sluiting 
De waarnemend dijkgraaf wenst allen, voor zover aan de orde, een goede zomervakantie 
en sluit om 16.00 uur, de vergadering.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap 
Rivierenland d.d. 7 oktober 2022. 
 
De secretaris-directeur,                                             De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


