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Plaats : Houten, Bestuurszaal 
Van : 19.30-21.15 uur 
Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm en G.P. Beugelink (hoogheemraden), 

mevrouw L.A. Tutein Nolthenius, G.J.P. Jansen, P. Blokdijk.  
 : CDA J.G.M. Kromwijk (hoogheemraad), mevrouw M.L.A.A. de Bont, 

J.M. Verheul, B. de Jong  
 : PvdA J.G.M. Reerink, mevrouw G.A. van der Nat  
 : VVD mevrouw T. van der Stroom, H.A. ten Hove, R.D. Woittiez  
 : AWP W. van der Zaag, A.E. Jansen  
 : Waterschap@inwonersbelangen P.M. Terpstra 
 : ChristenUnie J.P. Verweij 
 : SGP G. van Leeuwen  
 : PVDD W.A. Bodewitz 
 : Bos- en Natuureigenaren mevrouw A.J. de Kruijf, W.H.J. de Beaufort 
 : Agrariërs H.A.P. van der Maat (hoogheemraad), G. van den Hoeven 
 : Bedrijven N.J.M. Ypma, J.F.C. Kupers 
   
Afwezig : H. Schalkwijk (Agrariërs), J.L.J. Boot (WN), J.A. Balkema (PvdA) 
Voorzitter : P.J.M. Poelmann (dijkgraaf) 
Secretaris  : Mevrouw J. Goedhart  
Notulist : W. Nijenhuis  
   
 
1. Opening, vaststelling agenda en loting primus 
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat er aansluitend op de vergadering een informatiebijeenkomst wordt 
gehouden over de wateroverlast in Kockengen. Na de loting van de primus zal het college een verklaring afgeven en 
deze bevat een procedurevoorstel over hoe verder te gaan met Kockengen en het onderzoek van Twynstra Gudde.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) vraagt waarom de situatie in Kockengen niet in de vergadering besproken kan worden.  
De voorzitter antwoordt dat hij dat dadelijk zal toelichten.  
 
Loting primus 
De loting van de primus komt uit op nummer 7, de heer Boot. Hij is afwezig, zodat de primus valt op nummer 8, de 
heer Van den Hoeven.  
 
De voorzitter meldt dat mevrouw Balkema, de heer Boot en de heer Schalkwijk afwezig zijn.  
 
De voorzitter meldt dat een bestuursinformatiebrief en het rapport van Twynstra Gudde over de gebeurtenissen in 
Kockengen, eind juli, zijn toegestuurd. Het college vindt het een informatief rapport, dat bijdraagt aan transparantie, 
maar is er niet blij mee dat er dingen niet goed zijn gegaan. Het college gaat ervan uit dat het waterschap en de 
gemeente de elf aanbevelingen gaan uitvoeren. Na deze vergadering zal er een informatiebijeenkomst worden 
gehouden die moet bijdragen aan goede oordeelsvorming over de gebeurtenissen in Kockengen. De gebeurtenissen 
in Kockengen staan nu niet op agenda, want dat kan volgens het reglement van orde niet. Het college stelt voor om dit 
onderwerp donderdag 2 oktober in de commissie SKK te bespreken. Het zal niet in de commissie BMZ behandeld 
worden, omdat daar al de volgende fase in de besluitvorming over de rwzi Utrecht aan de orde komt.  
  
De voorzitter signaleert dat er op de informatieavond in Kockengen sprake was van groot ongenoegen over de zich 
herhalende wateroverlast. Twee keer binnen een jaar kon het waterschap het water niet binnen 24 uur weg krijgen en 
dit heeft geleid tot schade. Het college vindt dat het waterschap hier boodschap aan heeft. De voorzitter is niet 
tevreden over zijn eigen optreden. Hij wist dat mensen op de informatieavond stoom zouden afblazen, maar was toch 
verrast over de hoeveelheid aanwezigen en de heftigheid van hun reactie. Na informatie van de heer Schwartz van 
Twynstra Gudde heeft de voorzitter een statement afgegeven waarin hij verontschuldigingen heeft gemaakt voor 
fouten, bijvoorbeeld in de communicatie. Hij besefte dat zijn uitspraken bij het publiek niet landden en daardoor 
blokkeerde hij. Het spijt hem dat hij daarom vragen van de daar aanwezigen niet altijd goed oppakte. Het college van 
Stichtse Vecht en het college van het waterschap zijn ervan overtuigd dat de samenwerking tussen hun organisaties 
beter moet. Op 28, 29 en 30 juli wist men elkaar onvoldoende te vinden. Wethouder De Groene, burgemeester Spies 
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van gemeente Stichtse Vecht, de voorzitter, de heer Kromwijk en de directeur van het heemraadschap maken 
momenteel nadere afspraken om de samenwerking te verbeteren. Wethouder De Groene zal deze avond aanwezig 
zijn om tot zich te nemen wat er in het bestuur van het waterschap leeft. Vanuit het hoogheemraadschap zal de heer 
Kromwijk in de raadsvergadering van de Stichtse Vecht hetzelfde doen.  
 
De heer Woittiez (VVD) vraagt zich af of een informatiebijeenkomst geschikt is voor wethouder De Groene om er 
achter te komen wat er leeft in het bestuur. Er is immers geen sprake van een politieke discussie.  
 
De voorzitter bevestigt dat er geen posities worden ingenomen, maar stelt dat de vragen van bestuursleden toch enig 
inzicht zullen geven. Hij vervolgt dat de impact van de overlast in Kockengen op de eigen organisatie groot is. Het 
waterschap heeft drie dagen lang de kerntaak ‘droge voeten’ niet kunnen realiseren en dat komt hard aan. Er wordt nu 
hard gewerkt aan nadere analyses en mogelijke oplossingsrichtingen. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt men hier 
een eerste beeld van en tijdens de commissie SKK kan dat besproken worden.  
 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Van der Maat.  
 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs) was bij de bewonersavond aanwezig en voelde zich daar ongelukkig bij. Hij stelt 
voor de politieke discussie te bewaren tot de commissievergadering SKK en deze avond alleen informatie tot zich te 
nemen.  
 
De heer Woittiez (VVD) stelt dat het benoemen van de directeur tot voorzitter helpt om de scheiding tussen informatie 
krijgen en politieke discussie strikt te hanteren.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) wil dat de informatieavond primair gaat over wat er eind juli, begin augustus is gebeurd. Het 
bespreken van oplossingsrichtingen lijkt hem een vlucht naar voren. Hij wil dat vervolgens het 
watermanagementsysteem geagendeerd wordt, want dat is wat er in de kern niet goed is bij het waterschap en 
waardoor het vertrouwen zoek is. Hij vindt het beschamend dat de loco-dijkgraaf die de leiding had bij het incident, 
niet aanwezig was op de bewonersavond. Ook het onvoldoende voorbereid zijn op vragen, giswerk naar de oorzaken 
en ongelukkige uitspraken op de radio vindt hij pijnlijk. 
 
De voorzitter vermoedt dat de dijkgraaf deze avond een reactie zal geven en dat andere punten uit het betoog van de 
heer Ypma aan bod kunnen komen tijdens de commissievergadering SKK.  
 
De heer Van Leeuwen (SGP) daagt het college uit om haar schriftelijke reactie op het rapport van Twynstra Gudde op 
een open manier toe te lichten tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.  
 
De voorzitter meldt dat de reactie van het college toegelicht zal worden, deels al tijdens de informatiebijeenkomst, en 
daarna ook in de vergadering van de commissie SKK. 
 
De heer Reerink (PvdA) benadrukt dat het goed is om deze avond zonder interrupties informatie te ontvangen. Mocht 
er tijd over zijn dan kunnen er vragen gesteld worden die dan mogelijk schriftelijk beantwoord kunnen worden. Dan is 
er tijdens de commissievergadering SKK voldoende tijd over om lering te trekken.  
 
De heer Verheul (CDA) was ook aanwezig bij de bewonersavond en is teleurgesteld over het waterschap. In navolging 
van de heer Van Leeuwen verzoekt hij de gebeurtenissen in Kockengen op te nemen als agendapunt in de komende 
vergadering van het algemeen bestuur.  
 
De voorzitter lijkt agenderen in een vergadering van het algemeen bestuur logisch.  
 
De heer Jansen (AWP) was diep onder de indruk van de bewonersavond. Hij stelt als voorzitter van de commissie 
SKK voor om het bespreken van de gebeurtenissen in Kockengen gestructureerd aan te pakken. Want het raakt aan 
vrijwel alle facetten van waterschap. Een bijzonder aandachtspunt is de communicatie naar buiten. Tijdens de 
algemeen bestuursvergadering zal vervolgens tot een politiek oordeel gekomen moeten worden.  
 
De heer Poelmann wil dat er een afgeronde adviesvoordracht ligt. Dat lijkt hem voor 22 oktober niet mogelijk. Na de 
commissievergadering SKK zal bezien moeten worden of dit agendapunt rijp is om op 22 oktober behandeld te 
worden. Een deel van hetgeen de heer Ypma gezegd heeft, hoort thuis in de discussie tijdens de 
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commissievergadering SKK. Hij wil nu wel kwijt dat het zoeken naar oplossingen gewenst is in Kockengen. Hij wil 
daarbij mitigerende maatregelen bekijken die de wateroverlast gaan beperken. Van de klankbordgroep Kockengen 
Waterproof heeft het waterschap vernomen dat men aanstoot nam aan een uitspraak van loco-dijkgraaf Beugelink die 
ook in het rapport van Twynstra Gudde is opgenomen. De heer Beugelink heeft vervolgens op een bijeenkomst 
publiekelijk zijn verontschuldigingen gemaakt en uitleg gegeven over de aanleiding tot zijn radio-optreden. Het was 
niet nodig dat de heer Beugelink in functie bij de bewonersavond aanwezig was, omdat de heer Kromwijk primair 
verantwoordelijk is, als gebiedshoogheemraad voor Kockengen. Hij zegt toe dat het college zijn schriftelijke reactie op 
het rapport van Twynstra Gudde zal toelichten tijdens een vergadering van het algemeen bestuur. Hij concludeert dat 
de reactie van de bewoners op bewonersavond hard is aangekomen. Bewoners bliezen stoom af, maar stelden ook 
gerichte vragen. Gezien de complexiteit en het voortschrijdend inzicht vraagt hij zich af of alle informatie er zal zijn 
voorafgaand aan het bestuurlijk debat.  
 
De heer Van Leeuwen (SGP) wil ook graag meer inzicht in de rol van de gemeente.  
 
De heer Poelmann zegt dat de heer Van Leeuwen in de gelegenheid is om vragen te stellen aan wethouder De 
Groene. 
 
De heer Ypma (Bedrijven) spreekt zijn waardering uit voor het optreden van de voorzitter tijdens de bewonersavond.  
 
De heer Verkaik (W@I) verzoekt om een gecombineerde commissievergadering SKK zodat mensen van andere 
commissies er bij aanwezig kunnen zijn. Hij constateert dat er nu geëvalueerd wordt, maar verzoekt daarnaast om 
maatregelen ter voorkoming van dit soort gebeurtenissen.  
 
De heer Poelmann is het met de heer Verkaik eens. Er wordt nu aan maatregelen gewerkt, maar er zijn nog geen 
oplossingen voor de zeer korte termijn.  
 
De heer Woittiez (VVD) wil graag de korte- en langetermijnoplossingen en wat bewoners in dit gebied reëel mogen 
verwachten als onderwerp op de agenda van het algemeen bestuur.  
 
De voorzitter geeft het voorzitterschap terug aan de heer Poelmann.  
 
3. Notulen vergadering 
a) Notulen vergadering Algemeen Bestuur d.d. 2 juli  
Tekstueel 
Pagina 3, de heer Blokdijk (WN) merkt op dat het woord ‘niet’ is weggevallen in regel 6. Het woord ‘niet’ wordt 
toegevoegd: “(…) de WN-fractie wil niet de crisis afwentelen op het milieu.”  
Pagina 16, de heer Jansen (AWP) is werkzaam in een researchorganisatie: ‘was voorheen’ wordt gewijzigd in ‘is’ 
werkzaam.  
 
Naar aanleiding van de notulen 
Pagina 22, De heer Verweij (CU) is niet blij dat de motie nog niet is uitgevoerd die stelt dat die 6,4 miljoen euro in de 
bestemmingsreserve voor rwzi Utrecht terecht dient te komen. In 2014 moet dit uitgevoerd worden en in actiepunt 280 
staat dat er in september op teruggekomen zal worden. Maar nu blijkt dat het nog steeds niet is uitgevoerd. De heer 
Kromwijk informeert dat het actiepunt op de agenda staat van de commissievergadering BMZ en dat is nog net in 
september. De heer Verweij wil de motie niet bespreken maar uitgevoerd zien. Hij krijgt nu de indruk dat het dagelijks 
bestuur iets anders wil doen dan door het algemeen bestuur besloten is.  
 
Pagina 2, de heer Kupers (Bedrijven) vraagt zich af of de planning Nieuwe Waterbeheerplan, zoals beloofd, is 
toegezonden. De voorzitter meldt dat deze planning is toegezonden.  
 
Pagina 18, de heer Beugelink meldt dat hij inmiddels contact heeft gehad met STOA en hij belooft de mailwisseling 
aan de andere bestuursleden toe te sturen. Hij meldt dat het oordeel van STOA negatief is over het voorstel tot het 
opstellen van een kennisdocument Fauna Uittreedplaatsen. Een van de redenen daarvoor is dat deze commissie het 
onvoldoende vernieuwend vindt. Hiermee is het van de agenda van STOA af.  
 
De notulen worden inclusief bijlagen vastgesteld met inachtneming van bovenstaande aanpassingen.  
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b) Verkorte besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 2 juli 
De verkorte besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
c) Actiepuntenlijst met leeswijzer 
Geen opmerkingen. 
 
 
Besluitvormend deel hamerstukken 
 
3.1 Gunning Accountantscontrole 2015-2018 
Besloten wordt:  
1. de opdracht voor het uitvoeren van de Accountantscontrole 2015-2018 te gunnen aan EY (voorheen Ernst & 

Young) 
2. de ambtelijke organisatie te machtigen voor het ondertekenen van de overeenkomst met de nieuwe accountant. 

 
 
Opiniërend deel 
 
4.1A Personele aangelegenheid  
Het algemeen bestuur stemt ermee in dat het college in reactie op opnieuw ontvangen brieven, opnieuw aangeeft 
geen reden te zien tot herziening van het personeelsbeleid.  
 
4.2A Rapport Rekenkamercommissie ‘Digitale dienstverlening’ 
De heer De Vries, voorzitter van de Rekenkamercommissie, schuift aan voor beantwoording van inhoudelijke vragen. 
De heer Poelmann is technisch voorzitter.  
 
De heer Beugelink merkt op dat het college heeft toegezegd voor het tweede kwartaal van 2015 een visie over e-
dienstverlening aan te bieden. Hierover is tijdens de commissievergadering BMZ al gesproken. Graag zou hij in deze 
vergadering willen volstaan met deze toezegging.  
 
De voorzitter merkt op dat er ook leden van het algemeen bestuur zitting hebben in de Rekenkamercommissie, 
mevrouw De Kruijf en de heer Verweij. Hij stelt voor hen het voortouw te laten nemen bij de beantwoording.  
 
De heer Reerink (PvdA) merkt op dat het algemeen bestuur met het college spreekt over het stuk en de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Tijdens de commissiebehandeling spreekt men met het college en de 
Rekenkamercommissie, in dit geval wordt alleen met het college gesproken.  
 
De voorzitter stelt voor die lijn te volgen, als de overige leden van het algemeen bestuur het daar ook mee eens zijn.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) verbaast zich over de ontstane onduidelijkheid: er is een glasheldere 
procedure vastgesteld.  
 
De heer Beugelink merkt voorafgaand aan de eerste termijn op dat het dagelijks bestuur op 23 september de 
conceptbegroting heeft behandeld. Daarin is een voorstel opgenomen voor de wijze waarop tegemoet kan worden 
gekomen aan de wensen die tijdens de behandeling in de commissie BMZ naar voren kwamen. De tekst is aan het 
algemeen bestuur gestuurd.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit tekstvoorstel onderdeel is van de besprekingen.  
 
Eerste termijn 
De heer Woittiez (VVD) krijgt desgevraagd bevestigd dat het aan het algemeen bestuur is om te oordelen over de 
voorliggende stukken.  
 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) constateert dat het college voortvarend aan het werk is gegaan met de uitkomsten 
van de commissie BMZ, maar dat de bespreking van de stukken in dit algemeen bestuur nog wel moet plaatsvinden. 
Het is een interessant rapport, duidelijk is dat het algemeen bestuur weinig betrokken is geweest bij dit onderwerp. Het 
rapport maakt duidelijk dat het algemeen bestuur wel een kaderstellende rol heeft. De VVD-fractie neemt de 
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conclusies 1 en 2 voor kennisgeving aan. Het waterschap heeft van de NUP-doelen ongeveer de helft gehaald, 
volgens de Rekenkamercommissie. Het dagelijks bestuur bestrijdt die lezing en het geeft mee dat er mogelijk een 
aanvullende quickscan kan worden uitgevoerd om te kijken waar men staat. Positief is dat het dagelijks bestuur de 
aanbevelingen overneemt en met een toezegging komt voor een visie. Tegelijk is het wat braaf: wat is nu de status 
van de kritische reactie van het college op het rapport? Wordt deze nu ingetrokken?  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) krijgt met dit rapport (en mede gevoed door een artikel in De 
Telegraaf) opnieuw bevestigd dat het inlevingsvermogen van het waterschap in de omgeving uitermate zwak is 
ontwikkeld. Het dagelijks bestuur komt nu met een begrotingsvoorstel, maar daarmee is de kous niet af: het is een 
attitudekwestie en daar moet ook in de toekomst hard aan worden gewerkt.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) wijst op de behandeling in de commissie BMZ, waar werd geconstateerd dat het contact 
met ingelanden niet goed verloopt. Cruciaal om te komen tot oplossingen is dat het waterschap de vraag die wordt 
gesteld, begrijpt. Welke digitale middelen moeten daar in welke context bij worden ingezet en hoe zorgen deze ervoor 
dat vragen worden beantwoord en problemen worden opgelost? Daar heeft hij nog te weinig van gezien.  
 
De heer Terpstra (W@I) schaart zich onverkort achter de conclusies van de Rekenkamercommissie en ziet graag dat 
het college de aanbevelingen ter hand neemt, inclusief het opstellen van een visie.  
 
De heer Verweij (CU) is het stuk in De Telegraaf ook toegezonden. Hij herkent zich niet helemaal in de negatieve 
sfeer die in dat stuk rond dit Rekenkamercommissie-onderzoek wordt gecreëerd. Het rapport geeft immers ook aan 
dat het waterschap een heel goede start heeft gemaakt met dit onderwerp. De vraag is nu hoe daarop wordt 
voortgebouwd, en of dat gebeurt met een visie vanuit het algemeen bestuur. Hij sluit zich aan bij het betoog van 
mevrouw Van der Stroom en begrijpt dat het college nu ook zelf tot de conclusie is gekomen dat er een visie moet 
komen, die ter vaststelling aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd. In de aanbevelingen van de 
commissie BMZ staat dat aanbevolen wordt om het tweede besluit ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te 
leggen. Zo heeft de Rekenkamercommissie dat ook bedoeld, maar mocht dit onvoldoende zijn, dan kan de heer 
Reerink hierover wellicht een amendement indienen.  
 
De heer Reerink (PvdA) stelt dat dit soort rapporten soms uitermate verhelderend is, vooral omdat het gaat over 
onderwerpen die wat zijn weggezakt, en met het rapport weer voor het voetlicht komen. De PvdA-fractie is ervan 
geschrokken dat met het vertrek van de externe adviseur ook het ter hand nemen van de ambities is stilgevallen. Daar 
is het algemeen bestuur nooit over geïnformeerd. Spreker mist een notitie van het college over wat het gaat doen met 
de aanbevelingen van de commissie BMZ. Dan gaat het bijvoorbeeld om het laten vaststellen van het besluit, maar 
ook veiligheid zou vervat moeten worden in besluitvorming. Die delen van het commissieadvies staan nu niet in het 
besluit. Daarnaast heeft de voorzitter geconcludeerd dat er meer vragen leven, die in een latere fase beantwoord 
zouden moeten worden. Dat heeft het college echter niet gedaan. De PvdA-fractie heeft een amendement voorbereid 
om de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie door het algemeen bestuur te laten vaststellen. 
Een consequentie daarvan is ook dat de eerdere brief van het college komt te vervallen. Hij vraagt het college of hij 
het amendement zal indienen, of dat het college de besluiten aanpast.  
 
De heer Van Leeuwen (SGP) betreurt het dat de procedure die gezamenlijk is vastgesteld wederom niet wordt 
nageleefd. Spreker had een amendement voorbereid: hij was niet van plan om de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie onverkort over te nemen. Hij kon zich juist wel vinden in de lijn van het college. Nu komt het 
college zelf echter met het voorstel om een visiedocument te maken, en zal hij het amendement niet indienen. Het is 
belangrijk dat men nu aan het werk gaat, en geen tijd verdoet met het maken van een dik rapport. Het algemeen 
bestuur moet sturen op hoofdlijnen. Hij merkt op dat het college het ook oneens mag zijn met de 
Rekenkamercommissie.  
 
De heer De Jong (CDA) licht toe dat zijn fractie aanvankelijk ongelukkig was met de negatieve toon, in de overtuiging 
dat er op een aantal punten ook goede initiatieven zijn gestart, en dat het allereerst een bedrijfsvoeringsonderwerp is 
waarbij het algemeen bestuur zich terughoudend kan opstellen. Het Rekenkamercommissierapport heeft duidelijk 
gemaakt dat er toch een rol voor het algemeen bestuur is (veiligheid, privacy, snelle ontwikkelingen en 
klantgerichtheid van het waterschap). De CDA-fractie onderschrijft dan ook het voorstel voor een kaderstellende 
notitie, vast te stellen door het algemeen bestuur. Spreker hoopt dat de notitie ook visionair is als het gaat om 
digitalisering en de rol die het waterschap speelt in de samenleving.  
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De heer Van der Zaag (AWP) sluit zich aan bij het betoog van de heer De Jong.  
 
Beantwoording 
De voorzitter merkt ten aanzien van de te volgen procedure op dat het college op 5 november 2013 een document 
over de besluitvorming over onderzoeken van de Rekenkamercommissie heeft neergelegd. Hij zegt toe de procedure 
nogmaals te verspreiden.  
 
De heer Beugelink geeft aan dat hij heeft geluisterd naar de commissie BMZ. In het rapport van de 
Rekenkamercommissie staat de aanbeveling om een visiedocument op te stellen. Het algemeen bestuur besluit 
hierover, en als een visie wordt gewenst dan maakt hij deze. Hij wijst op de overwegingen van het college bij de brief 
die als reactie is verstuurd. E-dienstverlening is uiteraard een belangrijk onderwerp, maar het is niet de kernactiviteit 
waarmee het waterschap zijn geld verdient. Uiteraard moet De Stichtse Rijnlanden op een goede en vlotte manier het 
contact met burgers onderhouden, maar het aantal digitale contactmomenten is beperkt. Om die reden vindt het 
college dat het waterschap geen zwaar digitaal geschut in stelling hoeft te brengen om tot een adequate werkwijze te 
komen. Daarnaast gaat het bij e-dienstverlening eerder om uitvoering dan om beleidsontwikkeling. Ten slotte heeft het 
college geconcludeerd dat er in het kader van de begrotingsbehandeling voldoende ruimte was om waar nodig tot 
aanscherping te komen. Dat waren de drie overwegingen bij de reactie van het college. Het college zal de brief niet 
intrekken, maar constateert dat het algemeen bestuur een andere mening is toegedaan en die mening zal het college 
volgen. Ten aanzien van de digitale veiligheid wijst hij op actiepunt 278: er wordt gewerkt aan een notitie, al zal men 
de datum van 30 september niet halen.  
 
Tweede termijn 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) stelt voor om bij de begrotingsbehandeling, en wanneer de visienota er is, nogmaals 
over het onderwerp te spreken. Men moet het onderwerp niet zwaarder maken dan het is, maar het hebben van een 
heldere en eenduidige systematiek bij interactie en communicatie is wel degelijk belangrijk, en daar heeft het 
algemeen bestuur ook een (toetsende) rol. Het dagelijks bestuur moet ook begrip tonen voor de waarde die het 
algemeen bestuur hecht aan dit onderwerp, en dat spreekt niet nadrukkelijk uit de reactie van de heer Beugelink. Ze 
verwacht dat het dagelijks bestuur de aanbevelingen zorgvuldig oppakt.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) concludeert een zekere passiviteit bij de heer Beugelink, terwijl 
digitalisering naar mening van de spreker juist nieuwe kansen biedt voor de communicatie met klanten en burgers.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) vraagt het college te komen met een beknopte notitie.  
 
De heer Van Leeuwen (SGP) wijst op de reactie op het rapport van het college. De Rekenkamercommissie heeft een 
rapport geschreven met de aanbeveling om een visie te maken. Het college had daar niet op hoeven voorsorteren: 
een instemmend besluit van het algemeen bestuur betekent immers dat er een visie gemaakt wordt. Het college hoeft 
de brief ook niet terug te trekken. Het gaat om de opvatting van het college, waar het algemeen bestuur het 
vervolgens niet mee eens is.  
 
De heer Reerink (PvdA) stelt dat het college de brief wel had moeten intrekken: ook reacties van het college kunnen 
immers de discussies in het algemeen bestuur beïnvloeden. Hij gaat ervan uit dat de brief alsnog wordt 
teruggetrokken, in die zin dat deze niet langer aan de orde is. Ook hij had graag wat meer enthousiasme gezien bij het 
college voor het onderwerp: een beperkte ambitie betekent ook een beperkte dienstverlening. Het waterschap verdient 
zijn geld met de drie kerntaken, maar een goede communicatie is wezenlijk om die kerntaken goed te vervullen en 
duidelijk te maken wat het waterschap doet.  
 
De heer De Jong (CDA) sluit zich aan bij mevrouw Van der Stroom en de heer De Beaufort: hij hoorde in de reactie 
van de hoogheemraad iets van het oude CDA-denken, waarbij e-dienstverlening een bedrijfsvoeringsaspect is dat 
eenvoudigweg goed moet worden uitgevoerd. De CDA-fractie heeft echter de overtuiging dat het beleid een herijking 
nodig heeft. Er is een nieuwe blik nodig op de mogelijkheden van digitalisering.  
 
De heer Reerink (PvdA) dient het amendement alsnog in, zodat de besluitvorming helder is.  
 
De voorzitter leest het dictum van het amendement voor.  
 
Amendement  volgnummer 5 
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Titel: Veilige ICT 
 
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 
24 september 2014, 
 
besluit: 
 
aan het dictum een besluitpunt 3 toe te voegen, te weten:  
 
3. Om de door het college conform de aanbevelingen van de rekenkamercommissie op te stellen “visienota digitale 

dienstverlening” inclusief aandacht voor de planning, een plan van aanpak en het beveiligingsaspect ter 
besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.  

 
Het amendement is ondertekend door de fractievoorzitter van de PvdA. 
 
 
Beantwoording 
De heer Beugelink zegt het algemeen bestuur een beknopte visie toe waar de spetters vanaf vliegen.  
 
Besluitvormend deel 
 
5.1B Personele aangelegenheid 
Het algemeen bestuur besluit conform voorstel.  
 
5.2B Rapport Rekenkamercommissie ‘Digitale dienstverlening’ 
Het amendement met nummer 5 wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Besloten wordt: 

1. zorg voor een gedeelde visie op digitale dienstverlening van het waterschap vanuit het algemeen bestuur, 
waarbij keuzes worden gemaakt over doelen en middelen;  

2. draag het college op om binnen een half jaar een “visienotitie digitale dienstverlening” aan te bieden aan het 
algemeen bestuur;  

3. om de door het college conform de aanbevelingen van de rekenkamercommissie op te stellen ‘visienota 
digitale dienstverlening’ inclusief aandacht voor de planning, een plan van aanpak en het beveiligingsaspect 
ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen. 

 
 
Informerend deel 
 
6.1 Mededelingen 
De heer Beugelink wijst op de informatieavond op 23 september over de kap van bomen in Odijk. In juni 2014 heeft 
het waterschap een persbericht uitgedaan met de mededeling dat op 21 juli gestart zou worden met de kap van 
ongeveer 250 bomen aan de oevers van de Kromme Rijn, ten behoeve van de aanleg van een natuurvriendelijke 
oever en het herstel van de beschoeiing. De betreffende bomen zijn beoordeeld en er is overleg geweest met de 
provincies, de gemeente en het Utrechts Landschap. Er is echter niet gesproken met omwonenden en dat had wel 
moeten gebeuren.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) merkt op dat ook dit weer een voorbeeld is van gebrekkig 
inlevingsvermogen.  
 
De heer Beugelink moet dit beamen. Hij vervolgt dat omwonenden een brief hebben geplaatst in de plaatselijke krant, 
waarna het waterschap op 16 juli een informatieavond heeft georganiseerd voor de bewoners. Bij die gelegenheid 
heeft hij zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken en is er een aantal afspraken gemaakt. De kap is 
uitgesteld en bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Er zijn 29 zienswijzen ingediend en 
er is met de afzenders gesproken. Tijdens de avond op 23 september is teruggemeld wat is gedaan met de 
zienswijzen en zijn er ook enkele misverstanden opgelost (zoals dat het Kromme Rijnpad zou verdwijnen of dat er een 
zeldzame Vleugelnoot gekapt zou worden). Van de 250 bomen worden er uiteindelijk 60 niet gekapt. Na een heftige 
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eerste bijeenkomst, verliep de avond op 23 september uitermate goed, waarna zowel bewoners als bestuurders 
tevreden naar huis konden.  
 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs) merkt op dat de hele gang van zaken veel tijd en moeite heeft gekost en het 
imago van het waterschap geen goed heeft gedaan. Het waterschap moet eerst communiceren en dan pas plannen 
maken.  
 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) hoorde de heer Beugelink op de radio zeggen dat het waterschap ‘het natuurlijk niet 
goed had gedaan’. Vanuit het oogpunt van communicatie is dat niet gelukkig, zeker niet als het gaat om een uitspraak 
van een bestuurder die het waterschap dagelijks vertegenwoordigt.  
 
De heer Verweij (CU) merkt op dat de maatregelen die het waterschap in Odijk neemt, reden voor een feestje hadden 
moeten zijn: De Stichtse Rijnlanden gaat hier een mooie investering doen, maar door gebrekkige communicatie is er 
juist sprake van negatieve publiciteit. Hij stelt voor om, behalve over Kockengen, ook over Odijk te spreken, vanuit de 
vraag wat er aan de voorkant fout gaat.  
 
De heer Reerink (PvdA) vraagt zich af wat het waterschap richting bewoners kan doen. Bij de informatieavonden is 
maar een beperkt deel aanwezig, terwijl de kranten door een veel groter deel van de bevolking worden gelezen. Hij 
vraagt het college om na te denken over hoe het waterschap het imago kan verbeteren.  
 
De heer Jansen (AWP) stelt in aanvulling voor om in de communicatie richting burgers de milieuargumenten te 
noemen. Dat is lastig, want hoe leg je uit dat milieu moet wijken voor milieu.  
 
De heer Beugelink merkt richting mevrouw Van der Stroom op dat het citaat dat zij aanhaalt, uit zijn context werd 
gerukt. Er is geknipt in de opname: hij heeft aangegeven dat, gezien de gang van zaken, het waterschap het natuurlijk 
niet goed heeft gedaan. Wat hij zeker niet heeft gezegd, is dat het waterschap vanzelfsprekend niet goed heeft 
gehandeld. De suggestie om te kijken hoe ook de rest van de bevolking kan worden bereikt, neemt hij ter harte. Hij 
merkt op dat er ook bomen worden herplant en dat bewoners worden betrokken bij de planvorming. Daarnaast ligt er 
een aanbod voor een vis- of kanosteiger, op voorwaarde dat beheer en onderhoud worden geregeld. Hij wil niet 
beweren dat het waterschap er beter uit is gekomen, maar denkt wel dat na een valse start de verhoudingen zijn 
hersteld.  
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) stelt dat een vissteiger niet op zijn plaats is, die doet het milieu juist teniet.  
 
De voorzitter concludeert dat de hoogheemraad komt met een notitie die besproken kan worden tijdens de komende 
vergadering van het algemeen bestuur.  
 
De heer Woittiez (VVD) pleit ervoor om tijdens de vergadering van het algemeen bestuur te spreken over het patroon 
dat zich aandient, en de mogelijkheden om dat patroon te doorbreken.  
 
6.2 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
7. Rondvraag 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs) wijst op de GLB-gelden, waar het waterschap ook uit wil putten. De afgelopen 
weken is er gesproken over groen-blauwe diensten. Het waterschap heeft projecten op dat vlak. Hij stelt voor om met 
de provincie af te spreken om het slootkantbeheer op te nemen in een natuurbeheerplan, zodat de helft van de kosten 
met Europees geld kan worden gedekt. Hij merkt op dat haast is geboden: de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
zullen over zes weken hun natuurbeheerplannen maken. Een tweede punt betreft de brief van mevrouw Bodewitz over 
het vuilvissen en de vissterfte. Hij heeft zich aan die brief geërgerd: veel van de vragen hebben betrekking op het 
vervuilen van het water door agrariërs. Hij vraagt zich af of mevrouw Bodewitz wel goed nadenkt over de mate waarin 
agrariërs vervuilen. Agrariërs verzorgen al tien jaar het slootkantbeheer, waarbij ze 2 meter uit de slootkant blijven. 
Wanneer hij de brief van mevrouw Bodewitz aan de orde zou stellen in de nieuwsbrief van de agrarische 
natuurvereniging, dan kan de heer Kromwijk het wel vergeten met zijn plannen bij de boeren bij hem in het gebied.  
 
De voorzitter beschouwt de laatste opmerking als een verzuchting van de kant van de heer Van den Hoeven.  
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Mevrouw Bodewitz (PVDD) stelt dat het haar is te doen om het probleem van de overbemesting. Dat probleem is 
groter wanneer er dicht bij de slootkant wordt bemest. De PVDD-fractie vindt het belangrijk dat er goed onderzoek 
wordt gedaan en dat meer overbemesting wordt voorkomen.  
 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs) spreekt tegen dat er sprake is van overbemesting.  
 
De heer Beugelink geeft aan dat de provincie momenteel werkt aan het natuurbeleidsplan dat op 1 oktober in concept 
gereed moet zijn. Daarin wil men, naar het zich laat aanzien, geen ruimte maken voor blauwe diensten. Daarmee 
komen de POP-subsidies voor de blauwe diensten in de Kaderrichtlijn Water op de tocht te staan. Hij heeft hierover op 
vrijdag 18 september een signaal afgegeven in de Uniecommissie. De heer Roorda heeft op korte termijn een gesprek 
over dit onderwerp met de heer Meijers van het IPO, daarnaast staat een overleg gepland tussen hoogheemraad Van 
der Maat en de heer Krol.  
 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs) merkt op dat het gebied van het waterschap is aangewezen als leader. Op 8 
oktober is er een avond in Bodegraven, waar ook de aanwezigheid van het waterschap gewenst is. Hij zegt toe het 
college nader te informeren.  
 
De heer De Vries (voorzitter Rekenkamercommissie) complimenteert de leden van het college en het algemeen 
bestuur met de goede discussie over het Rekenkamercommissierapport. Hij ziet uit naar de beknopte, spetterende 
visienota.  
 
De heer Woittiez (VVD) dankt de Rekenkamercommissie namens het algemeen bestuur voor het mooie rapport op 
basis waarvan de discussie kon plaatsvinden. Hij vraagt het college hoe het staat met het oriënterende overleg met de 
provincie over een hoogheemraad van buiten.  
 
De voorzitter licht toe dat hij het verzoek zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft ingebracht. Hij heeft nog geen formele 
reactie, maar vermoedt dat die in lijn zal liggen met de bespreking bij het waterschap.  
 
De heer Blokdijk (WN) vraagt of de definitieve Toekomstverkenning bodemdaling kan worden verspreid, inclusief de 
reactie van PCL.  
 
De heer Kromwijk zegt dit toe (actiepunt 283). Hij zal ook de bespreking in de PAL toevoegen, de Zuid-Hollandse 
variant.  
 
De heer Verweij (CU) wijst op het rapport van TAUW over de kostentoedeling, dat tijdens de afgelopen BMZ-
vergadering aan de orde kwam. Daarbij is ook gevraagd naar de vervolgstappen. Daar bleken nog geen ideeën over 
te zijn. Hij is geschrokken van de opmerking dat dit rapport aanleiding zou kunnen zijn voor een deal binnen het 
nieuwe college om daar handen en voeten aan te geven. Hij dringt aan op een zuivere koers op dit thema en stelt voor 
om in de komende commissie BMZ te spreken over vervolgstappen. Hij biedt aan om mee te werken aan een stuk dat 
kan dienen als vertrekpunt voor een discussie.  
 
De heer Kromwijk licht toe dat een afspraak is gemaakt over de wijze waarop de kostentoedeling behandeld zal 
worden. Afspraak is om voor 1 januari 2016 een kostentoedeling vast te stellen. Het college beschouwt dit rapport als 
een bouwsteen voor het uiteindelijke voorstel voor de kostentoedeling. Het college heeft bij de presentatie van het 
rapport opgemerkt dat het onderwerp politiek gevoelig is en dat daarom het nieuwe bestuur het politieke deel voor zijn 
rekening zou moeten nemen, en dat dit onderdeel zou kunnen zijn van coalitieonderhandelingen.  
 
De heer Verweij (CU) stelt dat hij het rapport evengoed wil bespreken in de komende commissievergadering.  
 
De heer Kromwijk adviseert om het rapport dan te bespreken in de commissie BMZ van november.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) merkt op dat in het verleden een besluit is genomen, maar dat is niet gebeurd op basis van 
de juiste gegevens. Met dit rapport in de hand zou men een aangepast besluit kunnen nemen.  
 
De heer Woittiez (VVD) stelt voor om buiten de commissievergadering te overleggen over de omgang met dit rapport. 
Getracht moet worden de commissievergadering niet te belasten met een politieke discussie.  
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De heer Kromwijk stelt dat de besluitvormingsprocedure van de nieuwe kostenverdeling zich leent voor discussie in de 
commissie. De inhoud van het rapport is wel politiek van aard.  
 
De voorzitter concludeert dat de heren Verweij, Woittiez en Kromwijk buiten de vergadering overleggen over de wijze 
waarop het rapport kan worden besproken.  
 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 oktober 2014, 
 
 
Voorzitter, P.J.M. Poelmann 

 
 
Secretaris, J. Goedhart 


