
 

 
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
d.d. vrijdag 25 november 2022, aanvang 13.00 uur, Rivierenlandzaal 
 
Deelnemers: J.C. Verdaas (dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), G.P. van den Anker, 

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, J.A. den Haan, G.V. den Hartog, A. van den Herik, M.J. van IJsseldijk, 
D.F. van der Kraan (tot 16.30 uur), M.P. Laeven, M.A. Mortier, 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. Bikker 

Opgesteld 
door: 

C.D. van Bennekom 

 
1.  Opening 

De dijkgraaf opent de vergadering om 13.00 uur. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van AB-lid Bikker. 
 

2.  Vaststellen agenda   
Na een korte discussie wordt de voorliggende agenda vastgesteld.   
 

3.  Trekking stemnummer 
De rondvraag en een eventuele hoofdelijke stemming zullen aanvangen bij nummer 10 van 
de presentielijst, zijnde M.H.M. Gremmen.  
 

4.  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 oktober 
2022 
Op pagina 1 van 4 zal aan het gestelde bij de eerste bullit van agendapunt 4 worden 
toegevoegd "Deze hadden betrekking op de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
afwezigheid van de dijkgraaf en de wijze waarop hierover is gecommuniceerd".  
 
Op pagina 2 van 4, bij agendapunt 7, derde regel, zal tussen de woorden "zal" en "ook" "op 
verzoek van de fractie Partij voor de Dieren" worden toegevoegd. 
 
De besluitenlijst van de vorige AB-vergadering wordt, met deze toevoegingen, 
overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.  
 

5.  Mededelingen 
De dijkgraaf deelt mede dat de uitkomsten van de AB-themabijeenkomst over participatie 
inmiddels zijn besproken in de stuurgroep en er een memo voor het Algemeen Bestuur, 
waarin de vervolgstappen zijn opgenomen, in voorbereiding is. Deze memo zal op niet al te 
lange termijn aan de leden van het Algemeen Bestuur worden toegezonden.  
 

6.  Ingekomen stukken 
Bij de bespreking van dit agendapunt worden de navolgende afspraken gemaakt. 

 De inhoudelijke (vervolg)bespreking van de problematiek van de rivierkreeften zal 
plaatsvinden in de commissie Watersysteem. 
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 De inhoudelijke (vervolg)bespreking van de schade ter plaatse van 
dijkversterkingsprojecten zal plaatsvinden in de commissie Waterveiligheid.  

Conform advies besloten.  
  

7. Begroting 2023 
Er zijn twee moties ingediend en ook reeds aan de stukken toegevoegd. Deze maken 
onderdeel uit van de beraadslagingen. De motie van de fractie Bedrijven over reserves en 
voorzieningen wordt, vanwege de toezegging die gedaan wordt, ter vergadering 
ingetrokken.  
 
Tijdens de bespreking in twee termijnen worden de navolgende toezeggingen gedaan. 
 

 Hoewel de meerderheid van de commissie CBCF van de Unie van Waterschappen 
(UvW) een andere mening is toegedaan zal toch opnieuw aandacht gevraagd worden 
voor de "geldpotjes" die er bij de UvW zijn. 

 Wanneer zich een reële mogelijkheid voordoet om bij een r.w.z.i. een windmolen te 
plaatsen dan zal een voorstel dienaangaande aan het Algemeen Bestuur worden 
voorgelegd.  

 Wanneer er meer duidelijkheid is over wat de gevolgen van de recente uitspraak in het 
stikstofdossier zijn dan zal de commissie (s) daarover nader geïnformeerd worden. 

 Er zal een memo worden opgesteld waarin een toelichting wordt gegeven op het 
gevoerde beleid aangaande reserves en voorzieningen. Deze zal aan de commissie 
Middelen (en het Algemeen Bestuur) worden voorgelegd en ook ter kennis worden 
gebracht van het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling zodat duidelijk is welke 
keuzes er in het verleden zijn gemaakt.   

 
Aangaande de Begroting 2023 wordt unaniem conform advies besloten waarbij de fractie 
50PLUS in een stemverklaring aandacht vraagt voor de positie van de huurders.   
 
De eindversie van de motie van de fractie Ongebouwd, medeondertekend door de fracties 
SGP/CU en CDA, wordt in stemming gebracht en unaniem ondersteunt. Deze luidt als volgt:  
 
 
MOTIE GELIJKMATIGE LASTENONTWIKKELING 
 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, in vergadering bijeen op 
25 november 2022. 
 
Constaterende dat: 

- De gemiddelde lastenstijging in de begroting 2023 7,4% bedraagt;  

- De lastenstijging voor de categorie ongebouwd bij de voorjaarsnota en de 

verdere begrotingsvoorbereiding, uitgegaan werd van 6,8%;  

- De lastenstijging voor de categorie ongebouwd in de begroting 2023 nu 8,8% 

bedraagt; 

- Een noodzakelijke nieuwe kostentoedeling nu in de tijd niet meer mogelijk is;  

- De hogere lastenstijging voor de categorie ongebouwd een gevolg is van de 

afname van het aantal belastbare hectares; 

- Het CDH opdracht heeft gegeven voor een extern onderzoek naar de 

juistheid van de hoogte van het aantal belastbare hectares;  
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Overwegende dat: 

- Het bestuursakkoord 2019-2023 uitgaat van een zo evenwichtig mogelijke 

verdeling van de lastenstijgingen over de categorieën; 

- Besluitvorming over een eventuele verlaging van het tarief ongebouwd kan 

plaatsvinden voor de eerste aanslagoplegging in 2023; 

- Herziening van de kostentoedelingsverordening kan plaatsvinden met ingang 

van 1 januari 2024; 

Verzoekt het college: 

1. Aan het Algemeen Bestuur tijdig een voorstel tot aanpassing van het tarief 

ongebouwd voor te leggen als het extern onderzoek naar de juistheid van de 

hoogte van het aantal belastbare hectares leidt tot meer belastbare hectares. 

2. In 2023 een voorstel tot herziening van de kostentoedeling voor te leggen aan het 

Algemeen Bestuur. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ongebouwd.  SGP/CU CDA 

 

J. Bikker H.P. Drost G.P. van den Anker 
 

8. Beheerplan Wegen 2023-2027 
Toegezegd wordt dat in de eerstkomende commissievergadering een toelichting op dit plan 
gegeven zal worden. Dan zal nader worden ingegaan op het feit dat het om een beheerplan 
voor derden gaat maar zullen ook de aspecten circulariteit en duurzaamheid de revue 
passeren. Ook zal worden ingegaan op hoe de doelrealisatie zal worden gemonitord 
alsmede de wijze van rapporteren hierover.  
Conform advies besloten. 
 

9. Bestuurlijke wijzigingen m.b.t. onteigening naar aanleiding van Omgevingswet 
Conform advies besloten. 
 

10. Actualisatie financiële verordeningen en beleidsdocumenten Waterschap Rivierenland 
Conform advies besloten. 
 

11. Herbenoeming van de heer Gies, lid van de Rekenkamercommissie Waterschap 
Rivierenland 
Bij acclamatie wordt besloten de heer Gies te herbenoemen tot lid van de 
Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland 
 

12. Benoeming voorzitter vaste commissie van advies  
Bij acclamatie wordt besloten mevrouw L.L. Doude van Troostwijk te benoemen tot 
voorzitter van de commissie Waterketen. 
 

13. 2e Bestuursrapportage 2022 
Conform advies besloten. 
 

14. Herziening Peilbesluit Tielerwaard 
Conform advies besloten. 
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15. Aanwijzen en begrenzen van werkingsgebieden bij de Waterschapsverordening  
Waterschap Rivierenland 
Conform advies besloten. 
 

16. Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2022 - gebundelde aanvraag 
Conform advies besloten. 
 

17. Belastingverordeningen 2023 
Conform advies besloten. 
 

18. Vaststelling verruiming kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012 
Conform advies besloten. 
 

19. Legesverordening 2023 
Conform advies besloten. 
 

20. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

21. Behandeling verslag van door de commissie belast met de evaluatie met de dijkgraaf 
gehouden gesprek in besloten deel van de vergadering onder voorzitterschap van de loco-
dijkgraaf 
Conform advies besloten. 
 

22. Sluiting 
De dijkgraaf sluit om 16.40 uur, de vergadering.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap 
Rivierenland d.d. 24 februari 2023 
 
De secretaris-directeur,                                            De voorzitter, 
 
 
 
Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 

 


