
Adviezen/Conclusies 
Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer 
d.d. 30 september 2014 
 
                                                                                                                                CONCEPT  
 Onderwerp Advies / conclusie 

  Aanwezig: 
de heer W.H. de Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) 
mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) 
de heer J.L.J. Boot (WN) 
de heer G. van den Hoeven (Agrariërs) 
de heer G.J.P. Jansen (WN) 
de heer B. de Jong (CDA) 
de heer G. van Leeuwen (SGP) 
mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) 
de heer J.G.M. Reerink (PvdA) 
mevrouw T. van der Stroom (VVD) 
de heer P.M. Terpstra (W@I) 
de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) 
de heer R.D. Woittiez, voorzitter (VVD) 
de heer N.J.M. Ypma (Bedrijven) 
de heer W. van der Zaag (AWP) 
de heer P.J.M. Poelmann (dijkgraaf) 
de heer J.G.M. Kromwijk en mevrouw E. van der Vorm (hoogheemraden) 
mevrouw J. Goedhart (secretaris) 
de heer P.R.F. Verhoeven (notulist) 
 
Ambtelijk aanwezig bij punt 3.2: 
de heer W. de Jager 
 
Afwezig: de heer G.P. Beugelink, de heer H.A.P. van der Maat, mevrouw A.J. de Kruijf en 
de heer H. Schalkwijk. 
  

1. Opening en vaststelling agenda 

  Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 
 
Agenda 
De punten 3.3 en 5.2.b worden verschoven naar de volgende commissievergadering. WN 
heeft namelijk schriftelijke vragen gesteld die beantwoording behoeven voordat deze 
punten behandeld kunnen worden. De betreffende vragen en antwoorden zullen dan met 
de stukken worden meegestuurd. 
De heer Verweij zal de vragen die hij naar aanleiding van het onderzoek door TAUW over 
de kostentoedeling heeft rondgestuurd bij punt 6 aan de orde stellen. 
 
De agenda wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Notulen 

2.1  Adviezen/ 
conclusies en 
actiepuntenlijst 

a) Adviezen en conclusies besloten vergadering BMZ 2 september 2014 
Redactioneel en naar aanleiding van: 
Pagina 1, opening, 2e alinea: "Volgens mevrouw Van der Vorm staan alle verspreide 
stukken op de agenda vermeld." wijzigen in: "Volgens mevrouw Van der Vorm staan alle 
verspreide stukken op extranet vermeld." 
Pagina 2, punt 2.1b, 4e alinea, 5e regel: "... over die migratie." wijzigen in: "... over de 
belemmering van vismigratie door muskusratfuiken." 
Pagina 5, punt 4.1, 2e alinea van de beantwoording: "De voorzitter concludeert dat het 
algemeen bestuur de aanbevelingen van het rapport overneemt ter besluitvorming." 
wijzigen in: "De voorzitter concludeert dat de commissie BMZ de aanbevelingen van het 
rapport ter besluitvorming kan doorgeleiden naar het algemeen bestuur." 
Pagina 10, punt 6.2. 2e bullet: "...de categorie omgebouwd..." wijzigen in: "...de categorie 
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ongebouwd..." 
 
Het verslag wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld. 
 
b) Actiepuntenlijst met leeswijzer 
Actiepunt 259, Ook heffing voor visrechten betrekken bij discussie over heffing en leges 
of retributies voor diensten van het waterschap: mevrouw Bodewitz (PVDD) wil dat de 
toezegging van het college om inzichtelijk te maken hoeveel viswater in gebruik is 
gegeven en wat de huurinkomsten daarvan zijn, wordt omgezet in een actiepunt. 
Actiepunt 277, De commissie informeren over de uitkomsten van het voorstel aan 
Rijkswaterstaat t.a.v. de vergoeding wegens oevererosie nabij de Lekdijk: de heer 
Poelmann meldt dat het project Oevererosie Lekdijk aangemeld is voor het nieuwe 
hoogwaterbeschermingsprogramma nu het net boven de zaaglijn is gekomen. Het is nu 
een NHWBP-project geworden waardoor 90% van de kosten gedekt worden uit de 
centrale middelen en het waterschap slechts 10% hoeft te betalen. Het actiepunt kan 
worden afgesloten. 
 

3. Stukken ter advisering 

3.1 Keuze sliblijn 
project rwzi 
Utrecht 

Dit agendapunt is vertrouwelijk behandeld. 

3.2 Vernieuwing 
waterlijn rwzi 
Utrecht 

Dit agendapunt is vertrouwelijk behandeld. 

3.3 Inspraaknotitie 
Beleidsvisie 
waterkeringen 
 

Dit punt is doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. 

3.4 Aanpassing 
archiefverordening 
2009 

De heer Van der Zaag (AWP): 
 Wil in bijlage 3.4.1. het ouderwetse begin van artikel 10 gewijzigd zien, waar staat: 

“Onder de bevelen van het bestuur …” 
De heer Verweij (CU): 
 Vraagt zich af waarom dit voorstel zo laat is. De nieuwe archiefwet stamt al uit 2010. 

Bovendien is de tekst zo algemeen dat naar zijn mening het digitale archief niet 
geborgd is. 

De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren): 
 Komt nog niets tegen over elektronische/digitale archieven; wordt daarover al 

nagedacht of is alles nog papier met een strikje? 
 
Beantwoording 
Mevrouw Van der Vorm: 
 Laat het ouderwetse taalgebruik voorlopig even zitten. 
 Weet niet waarom de verordening zo laat in bespreking komt. 
 Verzekert de vergadering dat de hier gekozen formulering het mogelijk maakt om 

over te gaan op digitaal archiveren. Daar is geen nieuwe verordening voor nodig. Iets 
anders dat nu al gebeurt, is het digitaal toegankelijk maken van analoge 
archiefstukken. 

 
De voorzitter constateert dat dit agendapunt als hamerstuk naar het algemeen bestuur 
kan. 
 

3.5 Aangepast 
voorstel 
modernisering 
kantoorgebouw 

De heer Terpstra (W@I): 
 Vindt het belangrijk dat de medewerkers het eens zijn met de plannen. Als die 

beperking van de bouwkundige ingrepen bepleiten, mag het college daar wel naar 
luisteren. 

De heer Ypma (Bedrijven): 
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 Heeft weinig positiefs ontdekt dat een uitgave van 3,2 miljoen euro rechtvaardigt. 
Open ruimtes kunnen voor minder geld gemaakt worden. 

De heer Jansen (WN): 
 Meent dat de plannen naar aanleiding van de discussies in de vorige vergadering 

beter geworden zijn. Verder sluit hij zich aan bij wat de heer Terpstra al gezegd heeft. 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren): 
 Ziet graag een snelle voortgang. 
De heer Verweij (CU): 
 Complimenteert het college met de verdere uitwerking van het voorstel. 
 Pleit voor splitsing van het gevraagde krediet in twee posten: de modernisering van 

het gebouw en het nieuwe werken. 
 Wil in punt 5 van het voorstel “… en het college ook mandaat te verlenen tot verkoop 

als de verkoopprijs hoger is dan 1 miljoen euro.” het woordje “ook” schrappen. 
 Vindt de geplande klimaatinstallatie niet duurzaam en had daarom hierover meer 

toelichting verwacht. 
De heer Van der Zaag (AWP): 
 Zegt: “Gewoon dóen.” 
De heer De Jong (CDA): 
 Wijst erop dat verandering van alleen een gebouw niet zorgt voor een andere cultuur 

of een andere manier van werken. Hij vertrouwt erop dat daarvoor extra maatregelen 
komen. 

 Bij een project als dit is een goede projectbeheersing en een goede financiële 
beheersing noodzakelijk. Het zou niet de eerste keer zijn dat verbouwing van een 
hoofdkantoor of gemeentehuis veel bestuurlijke ellende oplevert. Portefeuillehouder 
en ambtelijke organisatie moeten de vinger aan de pols houden en de commissie 
bijtijds waarschuwen. 

Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Is blij met de ombouw van het voorstel en de uitsplitsing van de kosten. 
 Vraagt of de flexfactor van 0,74 ook al bij andere organisaties is uitgeprobeerd. 
 Wil de afschrijvingstermijn van vijftien jaar liever gelijk trekken met de iets langere 

terugverdientijd. 
 Ziet geen bedrag vermeld voor de kostenbegeleiding van HNW. 
 Voor de verbouwing van de vergaderzaal wil ze een kleine commissie met naast 

personeel ook enkele vertegenwoordigers van het algemeen bestuur. 
Mevrouw Van der Nat (PvdA): 
 Wil ook doorgaan met dit project. 
 Vindt de opstelling van de OR positief. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann: 
 Dankt voor de positieve reacties op het aangepaste stuk. Zelf is hij er ook tevreden 

over: nu gaat het om modernisering van het gebouw, waarbij tegelijk het flexwerken 
wordt ingevoerd. 

 Hecht veel waarde aan wat de medewerkers vinden; die worden ook nadrukkelijk bij 
de plannen betrokken. Ook de OR is positief, ook al zijn de stukken vaker heen en 
weer gegaan. 

 De grote investering is nodig, vooral voor groot onderhoud en klimaatbeheersing. 
 Over de klimaatbeheersing zal nog wat meer informatie worden toegevoegd met 

betrekking tot duurzaamheid. 
 Op pagina 3 van de notitie staat in de tabel de splitsing tussen kosten van de 

verbouwing en van HNW. Het zijn globale bedragen, want de aanbesteding moet nog 
komen. 

 Het woordje “ook” wil hij niet schrappen: inderdaad zou het jammer zijn als 
Poldermolen 3 minder zou opleveren, maar dat is nu de realiteit. 

 Kostenbeheersing bij de verbouwing is uiteraard een punt van aandacht. Er zullen 
zeker rapportages volgen. 

 De flexfactor is bij andere organisaties gecheckt. 
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 De kostenbegeleiding voor HNW zit in de lopende begroting voor personeelszaken. 
 Een begeleidingscommissie uit het algemeen bestuur voor de vergaderzaal is zeer 

welkom. 
De heer Kromwijk: 
 Zegt dat de terugverdientijd iets langer is dan de afschrijvingstermijn, waardoor het af 

te schrijven bedrag elk jaar iets groter is dan dat van de terugverdientijd. Ook 
boekhoudkundig gezien is vijftien jaar een normale termijn. 

 
De voorzitter vraagt of dit punt als hamerstuk naar de bestuursvergadering kan, met de 
aantekening dat er nog een toelichting komt over het aspect duurzaamheid van de 
klimaatbeheersing. Waarschijnlijk zal er bij die vergadering toch nog wat discussie zijn. 
 

4. Stukken ter consultering 

  Er zijn geen stukken ter consultering. 

5. Informerend deel 

5.1 Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 
 

5.2 Ingekomen 
stukken 

a. Overzicht financiering rwzi Utrecht en collegereactie op motie inzake 
bestemmingsreserve (bestuurlijk actiepunt 280) 

 
De heer Verweij (CU): 
 Zegt dat het college inzicht heeft gegeven in hoe de verhoging van het tarief leidt tot 

de opbouw van de bestemmingsreserve rwzi Utrecht. Er is echter al 6,4 miljoen euro 
in kas. Het achterwege laten van de overheveling is niet conform het bestuursbesluit: 
de van AGV ontvangen en te ontvangen middelen zijn bestemd voor de rwzi. Het 
college moet het bestuursbesluit uitvoeren, zoals het bestuur al in 2011 had gezegd. 

De heer Boot (WN): 
 Heeft nu duidelijk begrepen dat De Stichtse Rijnlanden 20 miljoen euro gespaard 

heeft. Als de installatie gereed is, blijft er nog een lening van 80 miljoen euro nodig, 
een stijging met 40% van het leningenniveau. Als er ergens extra geld gevonden kan 
worden, dan is dat zeer welkom. 

De heer Terpstra (W@I): 
 Heeft zich zeer gestoord aan dit verhaal. Door de aangenomen motie zo lang niet uit 

te voeren heeft de heer Kromwijk obstructie gepleegd. 
 Ook is het een vraag waarom er voor watersysteembeheer geen 3,5% belasting kan 

gelden. 
 De motie moet worden uitgevoerd. 
De heer Van der Zaag (AWP): 
 Denkt niet dat het college in de geest van de motie heeft gehandeld. 
 Vreest dat AGV het nog te betalen bedrag niet meer zal overmaken. 
 Wil dat de heer Kromwijk de motie uitvoert. 
De heer Reerink (PvdA): 
 Vraagt hoe lastig het is de bedragen alsnog terug te draaien nu accountants al jaren 

rekeningen hebben goedgekeurd en de boeken al zijn afgesloten. Is het praktisch 
mogelijk? 

Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Noemt de redenering van het college om de motie niet uit te voeren 

gelegenheidsargumenten. Als De Stichtse Rijnlanden de storting wel zou doen, zou 
het minder hoeven te sparen en zouden de tarieven niet omhoog hoeven: daarmee 
had de VVD ingestemd, omdat dat tijdelijk zou zijn. Nu er wel gespaard wordt, gaat 
de storting niet door? Een omgekeerde redenering. 

 Waarom ontkent het college de intentie van de motie? 
 
De heer Kromwijk: 
 Zegt dat het gaat om geld dat is binnengekomen in het kader van het waterakkoord 
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Weerdsluis. Zo heeft De Stichtse Rijnlanden dat ook verwerkt in de boeken en is dat 
vastgesteld. Boekhoudkundig is dat niet terug te draaien. Wat rest, is het overhevelen 
van reserve watersysteem naar reserve waterzuivering. Daarmee loopt het 
waterschap een juridisch risico als belangengroeperingen hiertegen protesteren. 
Aan watersysteemzijde moesten kostendekkende tarieven komen, maar bij de 
voorjaarsnota bleek watersysteem over te lage reserves te beschikken. Daarom 
zouden de tarieven extra omhoog moeten. Het college wilde dat niet doen om 
juridische risico’s te vermijden. 

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp vanwege de politieke lading op de agenda 
van het algemeen bestuur moet komen. 
 
b.Vergunningverlening langs de categorie C-keringen 
 
Dit punt is doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. 
 
c. Toezichtverslag en Plan van Aanpak archief KPI's 2013 
 
De heer Reerink (PvdA): 
 Citeert drie zinnen uit het toezichtverslag waaruit blijkt dat er nogal wat kritiekpunten 

waren. Hij vraagt wanneer de geconstateerde achterstanden weggewerkt zullen zijn 
en de opmerkingen uit het inspectierapport achterhaald. 

 
Mevrouw Van der Vorm: 
 Was ook wel enigszins geschrokken van de kritiek. Dit is wel de eerste KPI-

rapportage en college en bestuur hebben meer verantwoordelijkheid gekregen. Het 
voordeel van het KPI-verslag is dat de gevolgde werkwijze structureel is doorgelicht 
en het duidelijk is aan welke punten De Stichtse Rijnlanden moet werken. Uit de 
voortgangsrapportage blijkt dat nu vrijwel alle zaken zijn afgerond; de rest volgt 
waarschijnlijk eind dit jaar. 

 
d. Ambitie kostenbesparing Winnet 
 
De heer Reerink (PvdA): 
 Toont zich tevreden met de rapportage, maar heeft nog enkele vragen waarop ook 

later een antwoord mag komen. 
 Vraagt zich wel af wat er gebeurt met plaatsen als Rhenen en Bodegraven, die in 

twee waterschappen liggen. Daarover vindt hij niets terug. 
 Mist de innovatie, waarvoor Winnet oorspronkelijk was opgericht. 
 Ziet niet waar De Stichtse Rijnlanden inhaakt op het provinciale milieubeleidsplan, dat 

spreekt van duurzaamheid. 
 Merkt op dat van het grondwater op verschillende plaatsen alleen de kwantiteit 

genoemd wordt, en niet de kwaliteit. 
 Vraagt of nu meer gemeenten dan vroeger meedoen met het grondwatermeetnet. 
 KPI’s voor planvorming zijn wel genoemd, maar er zijn geen KPI’s die de uitvoering 

door De Stichtse Rijnlanden toetsen. 
De heer Ypma (Bedrijven): 
 Merkt op dat een structurele vermindering van de kostenstijging in 2020 een 

ongrijpbaar begrip is. 
 
Mevrouw Van der Vorm: 
 Wil alle vragen graag later beantwoorden. Zij vraagt de heer Reerink ze aan haar toe 

te sturen. 
 Het waterschap heeft bij de visitatiecommissie moeten aangeven hoeveel bij 

ongewijzigd beleid de kosten tot 2020 zouden stijgen. Dat is het in de stukken 
vastgelegde uitgangspunt waarop de vermindering tot 2020 is gebaseerd. 

 

7. Rondvraag 
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  De heer Verweij (CU): 

 Vraagt of van de stukken ter kennisneming de Notitie kleine compartimentering, 
bestuurlijk actiepunt 268 op de agenda geplaatst kan worden. 

 Heeft de commissieleden een brief gestuurd over het kostentoedelingsonderzoek van 
TAUW. Dat globale onderzoek laat zien dat de kostentoedeling tegenover het 
uitgavenpatroon van de verschillende categorieën behoorlijk scheef ligt. De vraag is 
wat het bestuur met dit onderzoek gaat doen. Misschien is het ook mogelijk om een 
vervolgstap te doen en in 2015 een zorgvuldig besluit te nemen over de 
kostentoedeling, maar de reacties tot nu toe wijzen erop dat de toedeling onderwerp 
wordt in de coalitieonderhandelingen. Voelen de bestuursleden voor een eerlijke 
afweging of zien ze eerder een politieke deal? 

De heer Terpstra (W@I): 
 Gaat met de heer Verweij mee: als een onderzoek uitwijst dat de kostentoedeling 

scheef zit, kan men de uitkomst niet negeren. 
 Heeft de indruk dat sommige groepen wel erg uit de wind worden gehouden. 
Mevrouw Van der Nat (PvdA): 
 Acht het de taak van de commissie om technisch te onderzoeken wat er moet 

gebeuren. Wat daarna in de onderhandelingen naar voren komt, is van later zorg. 
Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Is het eens met mevrouw Van der Nat. 
De heer De Jong (CDA): 
 Zegt dat een dergelijk globaal onderzoek niet geschikt is om de juiste conclusies te 

trekken, maar dat het een bouwsteen is in de discussies richting 2016. Hij had van 
het college begrepen dat er te zijner tijd met behulp van preciezere gegevens een 
nieuwe kostenverdeling mogelijk zou zijn. 

De heer Van der Zaag (AWP): 
 Wil doorpakken. 
De heer Jansen (WN): 
 Meent dat dit verder onderzocht en uitgediept moet worden. Dat past in het tijdspad 

naar 2016 en zo wordt de toedeling ook een onderdeel van de verkiezingen en van 
de coalitieonderhandelingen. Dat moet wel gebeuren op grond van goede gegevens. 

De heer Ypma (Bedrijven): 
 Merkt op dat hij niet veel vertrouwen heeft in het vervolg. 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs): 
 Hoopt op zorgvuldig verder onderzoek. 
 Zal bij een volgende bespreking aangeven wat er allemaal nog meer een rol speelt in 

het watersysteem. 
  
De heer Kromwijk: 
 Antwoordt dat het college geen plannen heeft voor verder onderzoek. De Unie heeft 

een belangrijke rol in de toedeling, maar De Stichtse Rijnlanden heeft ook ruimte om 
een en ander zelf in te vullen. Discussie over het rapport is altijd mogelijk. 

Mevrouw Van der Vorm: 
 Ziet een nieuwe discussie over het rapport niet zo zitten. Bij de behandeling van de 

kostentoedeling in 2016 is het rapport toch al onderdeel van het debat. 
De heer Verweij (CU): 
 Trekt de conclusie dat hij zijn overige vragen beter kan bewaren voor de 

begrotingsbehandeling en dan een motie aan het algemeen bestuur kan voorleggen. 
 
De heer Ypma (Bedrijven): 
 Heeft uit de krant de aankondiging gezien van de provincies Utrecht en Zuid-Holland 

over wijziging van het De Stichtse Rijnlanden-reglement. Hij vraagt in welke 
hoedanigheid zij dat konden doen. 

 Meent dat ook het bestuur hiertegen een zienswijze kan indienen. 
De heer Poelmann: 
 Antwoordt dat wijzigingen op de waterverordening en op het De Stichtse Rijnlanden-

reglement nu ter visie liggen. Het college heeft namelijk in het kader van de 
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veranderagenda verzocht het aantal collegeleden te mogen uitbreiden naar vijf. GS 
hebben daarmee ingestemd. Verder zijn er veranderingen geweest in de 
Waterschapswet en de Waterwet die gevolgen hebben voor onder andere de 
aanwijzing van leden uit de kring Bedrijven. Het college zal hier niets aan veranderen; 
het heeft niets meer of minder uitgevoerd dan wat het bestuur heeft gezegd. 

 

8. Sluiting 

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

 
 
Voor akkoord, 
Vergadering commissie BMZ 25 november 2014 
 
De secretaris, J. Goedhart 
 


