
 

 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
d.d. vrijdag 7 oktober 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, 
M.C. de Graaf-Groeneveld, R.P. van Gent, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, 
B. de Groot, 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 (tot agendapunt 8), M.A. Mortier (vanaf 
agendapunt 8), A.H. van der Netten van Stigt, C. Nobbe, H. van 't Pad, B. de Peuter, 
N. Reitsma, C. Romijn, E. Schlösser, C. Stam, A. van Straten, J. Visser-Kieboom en 
T.A. Weijers  
 

Afwezig: J.A. den Haan   

Opgesteld door: C.D. van Bennekom 

 

1.  Opening 
De dijkgraaf opent de vergadering om 14.00 uur. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van AB-lid Den Haan. 
 

2.  Vaststellen agenda 
Er is een motie vreemd. Deze zal behandeld worden na agendapunt 13.   
Met deze toevoeging wordt de voorliggende agenda vastgesteld.   
 

3.  Trekking stemnummer 
De rondvraag en een eventuele hoofdelijke stemming zullen aanvangen bij nummer 2 van 
de presentielijst, zijnde J. Bikker.  
 

4.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2022 
Tekstueel: 
De besluitenlijst van de vorige AB-vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp 
vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 

 Bij het gestelde bij agendapunt 5. Mededelingen geeft de fractie Bedrijven aan dat 
er naar hun mening wel een mondelinge mededeling is gedaan. Toegezegd wordt 
dat de band op dit onderdeel nageluisterd zal worden en dat indien daar sprake van 
is deze lacune opgevuld zal worden. (Om redenen van privacy heeft de waarnemend 
dijkgraaf aangaande de gezondheidstoestand van de dijkgraaf verwezen naar de 
bestuurlijke Nieuwsbrief. De opmerkingen van de fractie Bedrijven die vervolgens 
zijn gemaakt zijn door deze fractie ter vergadering bestempeld als zijnde geen 
mededeling). 

 In vervolg op hetgeen in de vorige vergadering bij de Rondvraag aan de orde is 
geweest geeft de fractie CDA aan waardering te hebben dat het CDH op landelijk 
niveau aandacht heeft gevraagd voor de beverproblematiek. Volgens de fractie is 
het de hoogste tijd nu daadwerkelijk tot populatiebeheer te komen. Toegezegd 
wordt dat dit onderwerp voortvarend opgepakt zal worden, dat het protocol in 
dezen gevolgd wordt en dat de commissie op de hoogte gehouden zal worden.    
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5.  Mededelingen 
Heemraad Laeven deelt mede dat de leden van de commissie Waterveiligheid nog enkele 
dagen hebben om te reageren op de conceptbrief waarin is aangegeven dat niet wordt 
ingestemd met de concept HWBP-programmering. Tevens geeft hij aan dat reeds bij de 
betrokkenen is gemeld dat deze brief te verwachten valt.  
 

6.  Ingekomen stukken 
Conform advies besloten.  

 De vraag over de (on)mogelijkheden om in overleg tot overeenstemming te komen 
met de bewoners zal schriftelijk afgedaan worden.  

 De fractie VVD geeft aan dat men graag gezien had dat de recent ontvangen brief 
van de minister van I en W naast de afzonderlijke toezending ook op deze lijst had 
gestaan. 

 Toegezegd wordt dat in het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf de vraag aan de 
orde zal komen op welke wijze e-mails e.d. die aan het Algemeen Bestuur gericht 
zijn eerder ter kennis van het AB gebracht kunnen worden in plaats van eerst op 
het moment dat de lijst van ingekomen stukken wordt opgemaakt.  

 
7.  Verordening subsidieregeling Samen vergroenen 2022-2027 

Na een bespreking in twee termijnen wordt het navolgende toegezegd en besloten. 

 Bij de toekomstige evaluatie zal ook worden bezien of en in welke mate het 
daadwerkelijk is gelukt om in versteende wijken tot vergroening te komen. Als die 
gegevens niet opgeleverd kunnen worden dan zal dat gemeld worden.  

 De vorige evaluatie zal ter kennis worden gebracht van de fractie 50PLUS. 
Er wordt conform advies besloten met de afspraak dat het in het voorstel onder financiële 
consequenties genoemde bedrag van € 71.000,00 zal terugvloeien naar de algemene 
middelen. Het totaal beschikbare bedrag voor de periode tot en met het jaar 2027 komt 
daarmede op € 625.000,00 (€ 696.000,00 – € 71.000,00). De fracties 50PLUS, Bedrijven en 
VVD stemmen tegen dit voorstel.    
 

8. Toelating lid Algemeen Bestuur M.A. Mortier  
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 Mortier toe te laten. 
Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens tot toelating waarna de heer Mortier de 
verklaring en belofte aflegt. Hij ontvangt bloemen en felicitaties.  
 

9. Waterschapsverkiezingen 2023 
Conform advies besloten. 
  

10. Aanvraag uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van gemaal De Pannerling in combinatie 
met de realisatie van een vispassage 
Conform advies besloten. Toegezegd wordt dat de fractie Bedrijven nog in een afzonderlijk 
overleg nader geïnformeerd worden over de gehanteerde afschrijvingstermijnen.  
 

11. Partiële Herziening Peilbesluit Alblasserwaard (Achterwaterschap) 
Conform advies besloten. De fractie Partij voor de Dieren geeft door middel van een 
stemverklaring aan tegen dit voorstel te stemmen.  
 

12. Herziening Peilbesluit Bloemers 
Conform advies besloten. De fractie Partij voor de Dieren geeft door middel van een 
stemverklaring aan tegen dit voorstel te stemmen.  
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13. Rondvraag 

 AB-lid Doude van Troostwijk reflecteert op het proces dat, in het kader van de 
voorbereiding van de begroting voor het dienstjaar 2023, in de zomerperiode is 
doorlopen en over de wijze waarop soms op bezuinigingsvoorstellen wordt gereageerd. 

 Met AB-lid Stam zal een afspraak gemaakt worden om het proces om te komen tot een 
peilbesluit door te nemen.   

 De AB-leden Van den Anker en De Groot vragen naar de actuele stand van zaken 
aangaande de rivierkreeft. Er wordt een schriftelijke reactie in het vooruitzicht gesteld.  

 De AB-leden Van den Anker en Van der Netten van Stigt spreken hun grote waardering 
uit voor de wijze waarop de organisatie de droogteproblematiek heeft aangepakt. Het 
CDH onderschrijft die constatering en zal de complimenten aan de organisatie 
doorgeven.  

 AB-lid Mortier geeft aan zeer vereerd te zijn met het feit dat hij de 
Natuurterreinbeheerders in dit gremium mag vertegenwoordigen.  

 
13A. Motie Vreemd  

Door de fracties Partij voor de Dieren en VVD is onderstaande motie vreemd ingebracht.  
 
Gastvrije Waaldijk.  
 
Conform artikel 4.3 lid 5 van het reglement van orde voor het algemeen bestuur 2019. 
 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 7 oktober 
2022, 
 
Constaterende dat: 

 Er onder sommige burgers onvrede bestaat over de inrichting van de Gastvrije 

Waaldijk en over hoe de participatie daarover is verlopen; 

 Het college in haar memo van 6 september 2022 uitlegt dat bewoners “andere 

verwachtingen” hadden over de inrichting van de dijk dan bestuurders van 

gemeente, provincie én waterschap (namelijk “auto te gast” en “de fietser als 

hoofdgebruiker”)1; 

 Dit waterschap nota bene zelf de inrichting met deze termen heeft 

omschreven (in de MER2, in nieuwsberichten op de website3, en in een 

promofilmpje4). 
 
Overwegende dat: 

 De rol die het waterschap in dit project heeft opgepakt verder reikte dan sec 

vereist was (in feite waren vooral de betrokken gemeenten aan zet); 

 Veel leden van de commissie waterveiligheid op 19 september zich kritisch 

hebben geuit over de gang van zaken, met specifieke kritiekpunten als: 

 Gezien alle uitingen van het waterschap zelf is het begrijpelijk dat 

bewoners het gevoel hebben op het verkeerde been te zijn gezet; 

 Participatie betekent niet dat iedereen zijn zin krijgt, maar op z’n minst 

moeten bewoners zich gehoord voelen; 

 Door de grote rol die we hebben aangemeten, kunnen we niet 

alle verwachtingen waarmaken, omdat we uiteindelijk niet 

overal over gaan; 

 We moeten geen zaken onderhevig laten zijn aan participatie, als we al 

weten welke kant we uitgaan; 
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 Het is treurig dat de hersteloperatie die we in gang hebben 

gezet na de mislukte participatie, ook is mislukt; 

 We hebben verkeerde en te hoge verwachtingen gewekt, dat is 

onhandig en onzorgvuldig van het waterschap geweest; 

 Ook de heemraad gaf aan dat participatie “niet vlekkeloos” is verlopen, dat de 

communicatie rondom het project “ongelukkig” is geweest en bij 

meekoppelkansen over een lang traject “het niet weer op deze manier te willen 

doen”; 

 Het college in haar memo van 6 september over de stand van zaken Gastvrije 

Waaldijk deelde reeds voor de zomer te hebben geconstateerd “dat het 

participatieproces beter had gekund c.q. dat fouten zijn gemaakt”; 

 Er naar aanleiding van dit project en deze participatie nog geen concrete 

verbeterpunten voor de toekomst zijn geformuleerd. 

1 https://rivierenland.notubiz.nl/document/11811307/1/5_Oplegmemo+Gastvrije+Waaldijk  

2 https://rivierenland.notubiz.nl/document/10026873/1 en 
https://rivierenland.notubiz.nl/document/9458920/2  

3 https://www.waterschaprivierenland.nl/dijk-tussen-gorinchem-en-nijmegen-wordt-gastvrije-
waaldijk  

4 https://www.youtube.com/watch?v=QutRmCFX0cE  

Verzoekt het college van dijkgraaf en heemraden om: 
 Met een zelfkritische houding na te denken over de rol van het waterschap in de 

ontstane situatie en de gang van zaken die daartoe heeft geleid, daarbij de kritiek 
te betrekken die partijen en inwoners hebben geuit op het participatietraject en 
hen actief om verbeterpunten te vragen, en de lessons learned terug te koppelen 
aan het algemeen bestuur. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Paul van Gent – Fractie Partij voor de Dieren  
Nanette Reitsma – Fractie VVD  

Doordat uit de bespreking naar voren komt dat de motie door het CDH wordt overgenomen 
en wordt verbreed tot participatie in algemene zin wordt deze niet in stemming gebracht. 
 

14. Afscheid H.H.R. van Loenen Martinet als lid Algemeen Bestuur 
Met enkele persoonlijke woorden door de dijkgraaf en AB-lid Mortier wordt afscheid 
genomen van de heer Van Loenen Martinet. Hij ontvangt bloemen en een attentie. De heer 
Van Loenen Martinet spreekt in zijn korte dankwoord uit dit werk met veel plezier gedaan 
te hebben en geeft aan dat hij actief hoopt te blijven als burgerlid.   
 

15. Sluiting 
De dijkgraaf sluit om 15.50 uur, de vergadering.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap 
Rivierenland d.d. 25 november 2022. 
 
De secretaris-directeur, De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk Prof. Dr. J.C. Verdaas 
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