
Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 
d.d. vrijdag 29 november 2019, aanvang 11.00 uur, vergaderruimte Rivierenland 

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, L.L. Doude van Troostwijk, H.A. Driessen, 
R.P. van Gent, 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, H.W. Mulder-Fokker, A.H. van der Netten van Stigt, J. Opschoor, H. van 't 
Pad, B. de Peuter, C. Romijn, M.A. de Raaf, N. Reitsma, H. Roorda, T. Stam, J. Visser-
Kieboom en T.A. Weijers 

Afwezig: M.C. de Graaf-Groeneveld en H.T. Peren.

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening
De dijkgraaf opent de AB-vergadering om 11.00 uur.  

2. Vaststellen agenda 
De agenda die door het Presidium is vastgesteld wijzigt niet.  

3. Trekking stemnummer 
Een eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag zullen aanvangen bij nr. 23 
van de presentielijst, AB lid De Peuter.  

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 
27 september 2019

De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp 
vastgesteld. 

5. Mededelingen 
Heemraad Roorda doet terugmelding van hetgeen is ingebracht in de 
Uniecommissie CWK. Daarbij gaat het met name om de 10% projectgebonden 
(eigen) bijdrage.  
Afgesproken wordt dat in het vervolgtraject de commissie Waterveiligheid/het AB 
betrokken zal worden. Mocht daarvoor een extra (tussentijdse) vergadering van de 
commissie Waterveiligheid noodzakelijk zijn dan zal dit binnen het Presidium 
besproken worden.   
De dijkgraaf doet de volgende mededelingen: 

 Er is bericht van verhindering ontvangen van de AB leden De Graaf en 
Peren. 

 Mochten er problemen zijn met Wifi dan is het advies om in te stellen op 
Govroam. Desgevraagd is daarvoor ondersteuning aanwezig.  

 Er hebben zich twee insprekers gemeld:  
-Teuben-Van Weert bij agendapunt 8. 
- Van de Geijn bij agendapunt 9.  

 Juist hedenmorgen is er nog een brief bijgevoegd over visserijbescherming 
bij agendapunt 8 (bijvoeging is 8c) 
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 Amendementen/moties worden, indien ze daadwerkelijk worden 
ingebracht, direct in NotuBox geplaatst. 

Alle mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.  

6. Ingekomen stukken  
Conform advies wordt besloten de ingekomen stukken onder a., b. en c. voor 
kennisgeving aan te nemen en het ingekomen stuk onder d. ter afhandeling in 
handen van het CDH te stellen.  

De heer Van de Geijn spreekt in (in relatie tot agendapunt 9). Zijn bijdrage staat op 
papier en wordt uitgereikt aan de AB leden.    

7. Begroting 2020 
De volgende aandachtspunten/afspraken/toezeggingen komen uit de bespreking 
naar voren: 

 Over de waarde van het aandelenpakket van het waterschap bij de NWB  
zal het AB schriftelijk worden geïnformeerd. 

 De risicoparagraaf zal zich in de toekomst niet beperken tot de 5 grootste 
risico’s. 

 Er zal door het CDH, op weg naar de Voorjaarsnota, een procesvoorstel 
voorbereid worden waarin aan de navolgende zaken aandacht besteed zal 
worden: 
- uitgangspunt is goede taakuitoefening tegen zo laag mogelijke kosten; 
- er zal een discussie gevoerd worden met het AB over “nieuw voor oud”; 
- met het AB zal, evenals enkele jaren gelden, de ambitiediscussie gevoerd  
  worden; 
- eveneens met het AB zal een takendiscussie gevoerd worden. 

Een amendement van de fractie VVD om de Meerjarenraming 2021 – 2024 niet vast 
te stellen maar voor kennisgeving aan te nemen wordt unaniem aangenomen.  

Vervolgens wordt, met inachtname van het gestelde in het amendement, conform 
advies besloten.  

De fractie 50 PLUS stemt tegen met de navolgende verklaring:  
“50PLUS erkent de noodzaak van een beleidsarme begroting, die echter 
desondanks toch tot hoge lastenstijging leidt. Gaat niet akkoord met deze begroting 
op basis van te weinig vertrouwen: in haar ogen teveel elementen waarop kritiek is 
en waar toezeggingen ontbreken, zoals o.m.: 
- voldoende meenemen in het traject naar besluitvorming,  
- gemist overzicht/benadering ruil oud voor nieuw, bezuinigingsparagraaf,  
- het uitdrukken van risico’s in financiële consequenties,  
- weinig onderbouwd meerjarenperspectief……. 
Met bovengenoemde stemverklaring geeft 50PLUS haar kritisch signaal af in 
verwachting van verbetering in de nabije toekomst”. 

Tijdens de behandeling van dit agendapunt was de vergadering geschorst van 
12.30 tot 13.00 uur 

8. Actualisatie nota 'Vissen met Beleid'  
Mevrouw Teuben-Van Weert spreekt in. 
Een motie van de Partij voor de Dieren: Goed functionerende VBC?Nee! wordt 
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teruggenomen. 
Een motie van de Partij voor de Dieren “Uitsterfbeleid voor de hengeljacht” wordt 
verworpen met de stemmen van de fractie Partij voor de Dieren voor.  
Een motie van de fractie Bedrijven, bij subamendement tekstueel iets gewijzigd 
door de fractie Water Natuurlijk, wordt unaniem aangenomen. De tekst van deze 
motie luidt:  

M O T I E 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland in vergadering bijeen op 29 
november 2019, ter behandeling van de beleidsnota “Vissen met Beleid”:  
Constaterende dat:  

 Loodgebruik naast directe gezondheidsrisico’s, ook een bron van vervuiling 
voor het milieu met zich meebrengt. Bij het verwerken van lood voor 
vislood komen giftige dampen vrij die kunnen worden ingeademd en die als 
zeer fijn loodstof binnen enkele tientallen meters kunnen neerslaan (zie 
citaat Greendeal); 

 De waterschappen op 22 mei 2018 samen met andere partijen de Green 
Deal Sportvisserij Loodvrij hebben gesloten, waarbij de betrokken partijen 
bij de Green Deal ernaar streven om binnen 10 jaar het gebruik van lood in 
de sportvisserij te stoppen; 

 Dit streven niet geborgd wordt door een algemeen verbindend voorschrift 
en het resultaat volledig afhangt van goodwill van betrokken partijen; 

 In Europese regelgeving lood wordt aangemerkt als een significant risico 
voor het aquatisch milieu (zie tekst Green Deal); 

 De loodcode van Sportvisserij Nederland stelt: “Lood hoort niet in het 
milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier” (citaat Loodcode); 

 Door gebruik van lood door hengelaars jaarlijks naar schatting 54.000 kg 
lood in zoet oppervlaktewater terecht komt en jaarlijks 470.000 kg in zee-
en kustwater (citaat Green Deal); 

 Er in diverse landen al een totaal loodverbod geldt; 

 Er momenteel voor sommige type visserij al voldoende alternatieven in de 
markt worden aangeboden ter vervanging van lood waarop het uitfaseren 
van lood al kan plaatsvinden; 

Stelt vast: 

 Tien jaren een onnodig (te) lange termijn te vinden om loodgebruik door 
hengelaars uit te faseren uit de wateren in o.m. het beheersgebied van 
waterschap Rivierenland; 

Verzoekt het CDH van waterschap Rivierenland: 

 Acuut in overleg te treden met de betrokken private en publieke instanties, 
met nadruk op de instanties die de vissers – de eindgebruikers – 
vertegenwoordigen, om de mogelijkheden te onderzoeken met als doel 
samen op te trekken naar het bewerkstelligen van de mindset hoe het 
gebruik van vislood zoveel sneller als in de vastgelegde Green Deal, 
realistisch en haalbaar mogelijk gestopt kan worden( in tenminste het 
beheergebied van waterschap Rivierenland en zo mogelijk veel sneller als in 
de vastgelegde Green Deal) en voor einde 2020 aan het AB terugkoppelt 
over de ondernomen stappen en gerealiseerde versnelling in de uitvoering 
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van deze Green Deal.

 En gaan over tot de orde van de dag. 

Vervolgens wordt conform advies besloten met de stemmen van de fractie Partij 
voor de Dieren en AB-lid Mulder Fokker tegen. AB-lid Mulder Fokker geeft als 
stemverklaring dat ze tegen stemt vanwege het feit dat er, naar haar mening, met 
de focus op prioriteiten en (kern)taken, oeverloos over dit onderwerp wordt 
gedebatteerd.  

9. Rapport "Een dijkwaterschap of een omgevingspartner?", een evaluatie van 
burgerparticipatie in dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland 
door de Radboud Universiteit Nijmegen 

In de commissie Waterveiligheid zal nog eens in algemene zin over 
burgerparticipatie gesproken worden. Daarbij zal de inhoud van dit rapport een van 
de bouwstenen zijn voor de toekomstige aanpak. In algemene zin wordt vastgesteld 
dat het belangrijk is dat vooraf de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse 
deelnemers (overheden) voor eenieder duidelijk zijn.  
Conform advies besloten. 

10. Memo aanbieding resultaten evaluatie MIRT Varik - Heesselt - NSOB-
evaluatie Varik-Heesselt - essay Samenwerking Sturen 

Conform advies besloten.  

11. Meekoppelen bij dijk- en kadeversterking 
Conform advies besloten 

12. Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2019 - gebundelde aanvraag  
Conform advies besloten met inachtname van hetgeen in de commissie CWK van 
de Unie van Waterschappen is ingebracht en is weergegeven bij de mededelingen 
(agendapunt 5). 

13. Vervolgtraject aanpassing belastingstelsel 
Motie 1 van de fractie 50PLUS (forfaitaire heffing) wordt teruggenomen.  
Motie 2 van de fractie 50 PLUS (draagvlak) wordt verworpen met de stemmen van 
de fracties Partij voor de Dieren, 50 PLUS en AWPenLRR voor. 
Conform advies besloten met de stemmen van de fracties 50 PLUS en AWPenLRR 
tegen.  

14. Jaarplanning Rekenkamercommissie 
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van deze planning.  
Desgevraagd zullen de AB leden Reitsma en De Raaf in de eerstvolgende 
bijeenkomst van de Rekenkamercommissie verzoeken het onderwerp 
“Omgevingswet” een prominentere plaats te geven in deze planning. 

15. Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie 
Het Algemeen Bestuur besluit unaniem tot herbenoeming.  

16. 2e Bestuursrapportage 2019  
Conform advies besloten.

17. Managementletter 2019 van BDO Audit & Assurance B.V. 
Conform advies besloten. 
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18. Belastingverordeningen 2020 
Conform advies besloten.

19. Vaststellen kostentoedelingsverordeningen 2020 
Conform advies besloten.

20. Voorgenomen besluit GR Slibverwerking over toetreding 
Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier 

Conform advies besloten.

21. Ontwerp begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling 
Slibverwerking 

Conform advies besloten.

22. Route en uitgangspunten Waterschapsverordening 
Conform advies besloten. 

23. Evaluatie waterschapsverkiezingen 2019 
Conform advies besloten. 

24. Integrale aanpak medicijnresten en KRW bij rwzi Groesbeek 
Conform advies besloten. 

25. Rondvraag 

 AB-lid De Peuter geeft aan niet content te zijn met de door het CDH 
voorgestelde vervolgaanpak van het onderwerp slootdempingen.  

 AB-lid Doude van Troostwijk wil nog even terugkomen op de 
wetenschappelijke discussie die ontstond bij agendapunt 8 aangaande pijn 
en stress bij vissen. In de loop der geschiedenis zijn er diverse voorbeelden 
te noemen van wetenschappelijke standpunten die in de loop van de tijd 
zijn gewijzigd.    

 AB-lid Visser-Kieboom vraagt of er al is nagedacht over het feit dat het 
volgend jaar 25 jaar geleden is dat het rivierengebied deels is geëvacueerd 
vanwege het hoogwater. De dijkgraaf geeft aan dat dit het geval is.  

 AB-lid De Raaf spreekt zijn grote waardering uit voor allen die met een 
matige gezondheidstoestand toch deze vergadering bijwonen. Dit getuigt 
van betrokkenheid.  

 AB-lid Mulder-Fokker vraagt er aandacht voor dat naast de dieren die al 
bekend zijn ook graverij in dijken enz. plaatsvindt door muizen en ratten.  

Na de Rondvraag wordt een motie behandeld. 
Naar aanleiding van de ingebrachte motie wordt toegezegd dat het CDH een brief 
zal voorbereiden aan de inliggende gemeenten waarin aandacht wordt gevraagd 
voor verontreiniging van het oppervlaktewater. Het betreft geen oproep tot het 
instellen van een verbod voor het oplaten van ballonnen maar er wordt aandacht 
gevraagd voor alle soorten afval en plastics (waaronder ook ballonnen en confetti). 
De motie van de partij voor de Dieren “Die ballon gaat niet op” wordt 
teruggenomen.  

26. Sluiting 
De dijkgraaf meldt dat er voor de AB leden (en de burgerleden) een fles wijn 
beschikbaar is. 
Hij sluit vervolgens af met enkele persoonlijke woorden. Daarbij ziet hij terug op 
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zijn eerste halfjaar als dijkgraaf en gaat hij in op de wijze waarop het AB thans 
functioneert.  Er wordt, hoewel de achterbannen/groepen verschillen, respectvol 
gediscussieerd. Dat is een groot goed. Vervolgens sluit de dijkgraaf, om 16.00 uur, 
de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 
Waterschap Rivierenland d.d. 21 februari 2020. 

De secretaris-directeur,                                         De voorzitter, 

Ir. Z.C. Vonk                                                                 Prof. Dr. J.C. Verdaas 


