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Onderwerp Advies / conclusie

Aanweziq:
mevrouw H.A. van Dam (WN)
de heer G.J.P. Jansen (WN)
mevrouw F.J. Leenders (WN)
mevrouw J.A. Otterman (WN, voorzitter)
de heer S. Groenendijk (WD)
mevrouw K. Varenhorst (VVD)
de heer J.A.G.W. Droogers (CDA)
de heer F.J. van Bork (PvdA)
de heer J.G.M. Reerink (PvdA)
de heer R. van der Kruk (PvdD)
de heer W. van der Steeg (PvdD)
de heer E. Verkaik (W@l)
de heer E.W. ten Heuw (ChristenUnie)
de heer A.E. Jansen (AWP)
de heer J.F.C. Kupers (LNE)
de heer E.C. Merkens (LNE)
de heer P.J.M. Poelmann (dijkgraaf)
de heren C.G. Jansen op de Haar (PvdA), B. de Jong (CDA) en L. de Groot (LNE)
(hoogheemraden)
de heer G.G.J. Rouhof (secretaris)
de heer P.R.F. Verhoeven (notulist, Notuleerservice Nederland)

Ambteliik aanweziq:
mevrouw T. Rath (agendapunt 3.1)
mevrouw Y. Wessels (agendapunt 3.2 en 3.3)
de heer J. Smorenburg (agendapunt 3.4)

Afweziq:
mevrouw E. de Leeuw (AWP), mevrouw T. van Soest (LNE) en de heren A.J.H. de
Beaufort (LNE), G.P. Beugelink (WN, hoogheemraad), C.P. Bruggink (LNE), C.
Mandersloot (SGP), G. Kooy (LNE), F. van Os (SGP) H.A. Rutjes (WN), J.J.M.W.
Scherrenberg (VVD), A. Travaille (PvdD), K.P.T. Valk (CDA), J.P. Verweij (ChristenUnie)
en R.D. Woittiez (WD)

1. Opening en vaststelling agenda

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur en heet de leden van commissies BMZ
en SKK, ambtenaren en verdere aanwezigen van harte welkom. De vergaderingen zijn
samengenomen, omdat er dit keer weinig agendapunten waren voor de commissie BMZ.
Ze hoopt dat de technische vragen inmiddels al beantwoord zijn in de voorafgaande
technische bijeenkomst. Het format van het commissievoorstel wordt herzien. Naast
andere wijzigingen zal daarop ook nog het e-mailadres van de behandelende ambtenaar
komen te staan, zodat commissieleden voorafgaand aan de vergaderingen al hun
technische vragen gesteld kunnen hebben.

Agenda
Punt 5.2c: "Bijdrageregeling impuls kwaliteitswater in de stad" is komen te vervallen. De
agenda wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.
De heer Van der Steeq (PvdD) had liever eerder willen vernemen dat er iets van de
agenda was afgehaald. Dan had hij zijn voorbereiding kunnen aanpassen.
De voorzitter had begrepen dat er een mail hierover was gestuurd, maar mogelijk vergist
ze zich daarin.

De S vindt
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2. Notulen

a. Adviezen en conclusies vergadering commissie BMZ d.d. 9 juni 2015
Redactioneel:
Pagina 1: in de presentielijst moet bij de heren Kupers en Kooy (LNE) staan.
De notulen worden met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pagina 2, punt 3: De heer Kupers (LNE) vraagt of de dijkgraven van De Stichtse
Rijnlanden en van Vallei en Veluwe nog een presentatie over veiligheid gaan geven, en
of dat al ergens als actiepunt vermeld staat. De heer Poelmann antwoordt dat er in week
36 een bijeenkomst is geweest met de twee waterschappen over samenwerking op het
gebied van lCT. Dat gaat leiden tot een verdergaande samenwerking binnen de kaders
die hier gesteld zijn. Digitale veiligheid is daarvan een onderdeel dat ook besproken is.
Daar zal hij een volgende keer in de commissie - en naderhand in een algemene
bestuursvergadering - op terugkomen. De voorbereiding richt zich nu vooral op de
samenwerking tussen beide waterschappen op ICT-gebied.
Pagina 2, punt 3: De heer Reerink (PvdA) vraagt of de heer Poelmann al iets heeft
gedaan aan de tekstuele duidelijkheid van vergunningaanvragen, zodat burgers deze
kunnen begrijpen. De heer Poelmann kan verwijzen naar aclieT op de leeswijzer.
Pagina 5 (onderaan): de heer Ten Heuw (CU) vraagt of het overzicht van de startnotities
al beschikbaar is. De heer De Jonq antwoordt dat de discussie over welke onderwerpen
in aanmerking komen voor een startnotitie, nog gevoerd wordt. Er bestaat nog geen lijst
met ondenruerpen waarvan startnotities gemaakt moeten worden. Overigens kan het
maken van een dergelijk overzicht aan de actiepuntenlijst worden toegevoegd.

b. Adviezen en conclusies vergadering commissie SKK d.d. 1l juni2015
Redactioneel:
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Pagina 7, punt 6.1,2'alinea: De heer Van der Steeq (PvdD) wil weten of er al meer te
vertellen is over het bestuurlijk overleg met mevrouw Verbeek, gedeputeerde van de
provincie Utrecht. De heer Poelmann zegt met haar gesproken te hebben over wat het
algemeen bestuur dacht over samenwerking tussen provincie, waterschappen en
Rijkswaterstaat. Het punt staat echter niet hoog op de agenda van het provinciaal
bestuur. Hi) zal daar te zijner tijd weer bij de gedeputeerde op terug komen.

c. Actiepunten met leeswijzer
De voorzitter constateert dat alle acties waarbij de datum 8 of 10 september stond, ofwel
in de leeswijzer of in een bestuursinformatiebrief zijn toegelicht, ofwel voor deze of de
volgende vergadering geagendeerd staan.
De heer Van der Steeq (PvdD) ziet dat over actiepunt 3, onderzoek naar fauna-uittreed-
plaatsen, geen nadere onderzoeken of beleidsdocumenten zullen komen, omdat er
verschillende wegen zijn waarop die uittreedplaatsen geregeld zijn. Hij vraagt zich dan af
hoe dat als onderdeel van beleid is vastgelegd in een of ander protocol en hoe dat aan
gemeenten en particulieren bekend wordt gemaakt. De voorzitter antwoordt dat deze
vraag naar de portefeuillehouder, de heer Beugelink, wordt doorgespeeld.
lZie overigens de gewijzigde redactie van actie 11.1

3. Stukken ter advísering

3.1 Vaststelling partiële
herziening peil besluit
Eiland van Schalk-
wijk - Het Klooster

Onder verwijzing naar de op de beamer getoonde kaartjes zegt de voorzitter dat de
natuurontwikkeling de gebieden EVS-001 en EVS-003 betreft. Daarvoor is een
peilaanpassing nodig in EVS_003 (dat eerst samen met EVS_002 één peilvak vormde).
De kosten van ontwikkeling en onderhoud zijn voor RWS en Nieuwegein.
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Eerste termijn
Mevrouw Van Dam (WN):
o Ziel in het doorlopen proces geen aanleiding tot opmerkingen of vragen.
. Haar fractie is blij dat de nieuwe functie een passend flexibel peil krijgt en dat peil de

functie volgt, wat nu eens goed uitpakt voor de natuur.
. WN zal een positief advies geven.
De heer Droosers (CDA):
. Spreekt van een duidelijk verhaal: geen zienswijzen ingediend en de kosten zijn nihil
. Toch vraagt hij of het op peil houden geen kosten met zich meebrengt die kunnen

worden doorberekend aan RWS en Nieuwegein.
De heer A. Jansen (AWP):
o Heeft ook geen bezwaar, maar vraagt of er aan dit besluit geen nieuwe risico's,

financiële gevolgen of MVO-aspecten verbonden zijn.
o Denkt dat het niet de meest transparante manier is om met de burgers te

communiceren door aan het peilbesluit een herziening te hangen. Liever ziet hij een
geheel nieuw peilbesluit.

De heer Van Bork (PvdA):
. Steunt het besluit en noemt het mooien consciëntieus voorbereid.
. Vindt de hele opzet van een natuurcompensatiegebied met flexibel peilbeheer goed

passen in het nieuwe denken over waterbeheer.
De heer Kupers (LNE):
¡ Staat ook achter het plan en heeft van verschillende bewoners uit het gebied

instemmende geluiden gehoord.
De heer Van der Steeq (PvdD):
. Zal een positief advies geven, maar vraagt of er niet meer bekend moet worden over

de waterkwaliteit: hoe wordt dat in de toekomst gemonitord?

Beantwoording
De heer Poelmann:
. ls blij met alle positieve reacties en neemt de complimenten ook namens de heer

Beugelink in ontvangst.
. Het bemalen van het gebied kost natuurlijk wel iets, maar dat is verwaarloosbaar en

behoort tot de normale uitgaven van het waterschap. Bij ieder peilbesluit verandert er
wel wat. Verder zijn er geen risico's.

. Wil bij begrippen als 'flexibel peil' en 'peil volgt functie' zeker spreken van
maatschappel ijk verantwoord ondernemen.

. Stelt dat het peilbesluit zal resulteren in één kaart, waarop het peilbesluit is ingevuld.
Mevrouw Rath:
¡ Weet over de waterkwaliteit slechts te melden dat er één meetpunt is, net buiten het

gebied en dat dat voorlopig ook zo blijft.
De heer Van der Steeq (PvdD):
. Vraagt of het niet wenselijk zou zijn dat men in de toekomst wél weet hoe het met de

waterkwaliteit in het gebied gesteld is.
De heer Poelmann:
o Moet het antwoord schuldig blijven en zal daarom onderzoeken, wat er voor de

algemene bestuursvergadering over dit onderwerp toegevoegd kan worden.

De voorzitter vraagt of deze herziening als hamerstuk naar de bestuursvergadering kan,
met de voorwaarde dat er nog een zin wordt toegevoegd over de waterkwaf iteit. De
vergadering stemt daarmee in.

3.2 Financiële afronding
KRW-maatregelen
periode 2009 - 2015

De voorzitter wijst erop dat de inhoudelijke bespreking van de KRW-maatregelen al is
geweest en dat het nu vooral de vraag is of de resterende bedragen per 31 december
201 5 kunnen vrijvallen.
De heer Jansen op de Haar wil eerst opmerken dat bij afwezigheid van de
portefeuillehouder, de heer Beugelink, hij de inhoudelijke vragen zal beantwoorden en de
heer De Jong de financiële vragen.
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Eersfe termijn
Mevrouw Varen horst (VVD)
¡ ls tevreden over de strakke tijdsplanning en het kostenbewust werken binnen de

gegeven budgetten.
o Vraagt of de vrijkomende reserveringen opnieuw toevallen aan het project schoon

water en of die bedragen dan ook direct voor de tweede KRW-periode geoormerkt
worden.

De heer Kupers (LNE):
. Had enkele financiële vragen al eerder voldoende beantwoord gekregen.
o Sluit zich verder aan bij de vragen van mevrouw Varenhorst.
De heer Drooqers (CDA):
r ls tevreden dat 90% gehaald is en er geld over blijft.
. Vraagt wel wanneer de 10% overblijvende procent gedaan wordt.
o ZieI ook dat in de voortgangsrapportage bij de figuren 2 en 3 nog veel 'ontoereikend'

en 'matig' heet. Moet daarmee iets gebeuren in de volgende fase?
De heer Ten Heuw (CU):
o Gaat het voorstel ondersteunen, maar vraagt tegelijk of 90% van de maatregelen

uitgevoerd, ook betekent dat 90% van de doelen zijn bereikt. Hebben de maatregelen
effect gehad?

Mevrouw Van Dam (WN):
. Vindt de afronding van het eerste traject - met een uitvoeringspercentage van 90%

en tegen lagere kosten - een compliment waard aan de medewerkers van het
waterschap. Het vorige bestuur verdient hulde voor het mogelijk maken van
Kansenkrediet.

¡ Denkt dat de grootste uitdaging nog komt, omdat het budget voor de nog niet
uitgevoerde projecten groter is dan dat van de afgeronde projecten. Het lijkt voorbarig
de resterende budgetten nu al vrijte laten vallen.

¡ ls het ermee eens dat het uitvoeren van maatregelen nog iets anders is dan het
behalen van de door Brussel te toetsen doelen, ook al zijn ecologische effecten
moeilijk meetbaar en is het behalen van doelen vooral een landelijke opgave. ls
benieuwd welke kritiek Brussel op de rapporlage zal hebben en wat het waterschap
daaraan denkt te doen, landelijk of in Rijn-Westverband.

¡ Hoort graag hoe De Stichtse Rijnlanden gepresteerd heeft in vergelijking met andere
waterschappen, wat resultaten, aanpak en monitoring betreft.

¡ Meent dat het wel gaat om schoon water, maar denkt dat op de weg daarnaar toe
voortgang en resultaten goed in beeld gebracht moeten worden voor alle
ingezetenen: enkel een persbericht is wat karig. Samenwerking met alle betrokkenen
en een groot draagvlak zijn hard nodig.

o Vindt tabel 1 uit de inspraaknotitie vrij onduidelijk. Die komt inhoudelijk pas aan de
orde bij agendapunt 3.3, maar is eigenlijk de essentie van het gevraagde besluit bij
punt 3.2.

. Acht het ook onbevredigend hoe in het commissievoorstel en ook elders MVO wordt
afgedaan als niet van toepassing zijnde.

¡ Komt na al deze kanttekeningen uiteindelijk toch met een positief advies, maar vraagt
zich af of de vrijgevallen bedragen gereserveerd kunnen worden voor het vervolg van
de KRW. Daarvoor wacht ze de antwoorden bij punt 3.3 af.

De heer Van der Steeo (PvdD):
. Zegt dat er de afgelopen periode veel goed werk is verricht. Complimenten daarvoor.
o Leest daarentegen in de rapportage uit figuur 2 ook dat in zes jaar maar twee doelen

bereikt zijn en dat er bij de chemische toestand sprake is van een achteruitgang ten
opzichte van 2009. Toen voldeden 30 waterlichamen aan de doelen en nu maar 14.
Weet dat meer factoren een rol spelen, maar vraagt zich toch af of in 2027 de
einddoelen gehaald zullen zijn.

. ls het geen dweilen met de kraan open, zolang er landelijk niet gericht gewerkt wordt
aan bronaanpak?

De heer Jansen (AWP):
¡ Brengt hulde aan de projectorganisatie voor het vele werk, maar moet constateren

dat de KRW-doelen in de afgelopen periode niet gehaald zijn.
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. Wil weten hoe de projecten in de volgende periode ertoe kunnen bijdragen dat de

doelen dan wel gehaald zullen worden. Mocht op die vraag geen antwoord komen,
dan zal hij zijn steun aan die projecten onthouden.

De heer Van Bork (PvdA):
o Sluit zich aan bij de gemaakte complimenten, maar ziet ook de achterstand die is

opgelopen, wat de vraag oproept hoe de Europese commissie daarop zal reageren.
Komen er sancties, en wie gaat dat betalen, Nederland of de waterschappen?

. Ziet op pagina 11van de rapportage ook dat Nederland aanvullingen vraagt op het
eindoordelensysteem (dus een coulanter beleid wil). Vraagt zich af hoe de Europese
commissie omgaat met het niet halen van de gestelde termijnen.

. Wil het overgebleven geld graag binnen het systeem houden, gezien de 10o/o die nog
gedaan moet worden, de mogelijke sancties, nieuwe projecten en te verwachten
tegenvallers.

o Vraagt waar hij de links kan vinden naar de achtergronddocumenten.
o Verbaast zich erover dat gesproken wordt van een uitvoeringsverplichting in plaats

van een resultaatverplichting. Wat wordt ten slotte gemeten?

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
o Geeft alle complimenten door aan de ambtenaren die aan het project gewerkt

hebben.
. Wil eerst erop wijzen dat waterbeheerders soms meer gedaan hebben dan was

afgesproken; zo heeft het waterschap uit het KRW-kansenkrediet elf extra
vispassages en 2,6 km natuurvriendelijke oevers aangelegd.

. Zegt dat er geen vergelijkingen zijn met andere waterschappen, maar dat De Stichtse
Rijnlanden vooraf al verder gevorderd was met de aanleg van vispassages, dankzij
de bijdragen van onder anderen de heer De Wit, oud medewerker van het
waterschap.

. Weet dat het waterschap de communicatie met de bevolking probeert te vergroten,
bijvoorbeeld met het convenant Utrechtse fruitteelt en met de voorbereiding van de
groen-blauwe diensten met de agrarische collectieven. Ook de burgers worden er
samen met andere Rijn-Westorganisaties bij betrokken en landelijk is er de
campagne'Ons water'.

. Wijst erop dat van de 67 genoemde maatregelen 90% is uitgevoerd, en dat het niet
alleen om 'laaghangend fruit' gaat. Sommige maatregelen zijn ook gefinancierd met
gelden uit andere bronnen, zoals de plaatsing van een zandfilter bij rwzi De Bilt.

. Verklaart dat de overgebleven 10% niet is uitgevoerd, omdat er twijfel bestond of de
gekozen maatregel het gewenste effect zou hebben. Daarom is bijvoorbeeld bij de
Grecht de aanleg van natuurvriendelijke oevers uitgesteld. Uiteindelijk zullen de
voorgenomen maatregelen wel op een of andere manier worden uitgevoerd.

¡ Europa wil in 2027 alles op orde hebben. Dan kan het Rijk - en niet het waterschap of
de provincie - afgerekend worden op het resultaat. De grootste kritiek is nu het
gebrek aan transparantie, maar dat komt vooral doordat het Rijk waterschappen en
provincies vrij laat in aanpak en monitoring. Landelijk levert dat een gecompliceerd
beeld op.

. De wijze van monitoren levert ook een te somber beeld op: het one-out-all-outprincipe
geeft aan een waterlichaam een onvoldoende als maar één categorie onvoldoende is.
Maar wie het effect op de biodiversiteit ziet van bijvoorbeeld natuurvriendelijke
oevers, beseft dat er wel degelijk vooruitgang is. ln Europa is het one-out-all-
outprincipe nog in onderzoek, maar officieus is er wel twijfel geuit.

¡ De achtergronddocumenten staan op extranet, maar op suggestie van de heer
Reerink zal een link daarnaartoe worden opgenomen in de nota.

¡ Dat de score op chemische waarden slechter is geworden, ligt aan het feit dat de
normen in de loop van de tijd veel strenger zijn geworden.

Mevrouw Wessels:
o Vult aan dat ook bij de chemische waarden het one-out-all-outprincipe geldt. Als er

een of twee van de lange lijst schadelijke stoffen worden aangetroffen, scoort het
waterlichaam al onvoldoende. Het betreft dan vooral paks waar het waterschap zelf
wet aan kan doen
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De heer De Jonq:
. Zegt dat het vrijgevallen geld niet gereserveerd wordt voor de volgende periode, maar

dat het niet voor KRW verloren is. Het algemeen bestuur heeft namelijk in 2008 al de
KRW-doelen vastgesteld en de middelen daarvoor in de meerjarenraming
(kapitaalslasten en jaarlijkse begrotingen) gereserveerd voor de hele periode van
2009 tot 2027. Moederkrediet en Kansenkrediet zijn de uitwerking voor de eerste
planperiode, en daarna komen de tweede en derde periode. Ter vaststelling van de
tweede periode is er een nieuw investeringskrediet. De vrijgevallen ruimte blijft wel
beschikbaar voor de KRW.

. Wijst erop dat ook andere middelen, opgenomen in de reguliere begrotingen, ten
goede komen aan KRW-doelen. KRW werd zo belangrijk gevonden dat in de
kredieten ook plaats was ingeruimd voor het inhuren van mensen voor coördinatie- en
regieactiviteiten, maar in de praktijk hebben vooral medewerkers van de eigen
organisatie die taken vervuld. De uren daarvan zijn verantwoord in de reguliere
begroting.

Tweede termijn
De heer Ten Heuw (CU):
¡ Vraagt zich toch af de KRW-maatregelen voldoende effectief waren: is de terugkeer

van de libel in de Kromme Rijn een gevolg van de maatregelen?
De heer Van Bork (PvdA):
. Wil weten of eventuele sancties die Brussel oplegt aan het Rijk, worden doorgespeeld

naar de waterschappen, zoals ook gebeurd is na het niet gebruiken van de sociale
fondsen.

o Heeft nog geen antwoord op zijn vraag of het waterschap nu wordt afgerekend op de
uitvoering of op resultaten.

De heer Van der Steeq (PvdD):
o Meent dat hij na al het goede nieuws van de heer Jansen op de Haar, toch ergens

wat gemist heeft. Hij ziet in de afgelopen zes jaar vooral achteruitgang. Hij vraagt of
er nog grote knelpunten zijn die buiten de bevoegdheid van het waterschap liggen,
die ervoor kunnen zorgen dat2027 niet gehaald wordt. Moeten er landelijk nog
maatregelen komen die het waterschap zouden kunnen helpen bij het behalen van de
gestelde doelen?

Mevrouw Van Dam (WN):
. Herhaalt haar opmerking dat alleen een persbericht te karig was.

Beantwoording
Mevrouw Wessels:
. Legt uit dat het Rijk verantwoordelijk is voor het bereiken van het doel. Als Nederland

het doel haalt, kijkt Brussel niet verder. Mocht Nederland het doel niet halen, dan
wordt er gekeken of de gerapporteerde maatregelen ook echt zijn genomen. ln het
geval dat dat niet zo is kan voor het betrokken waterschap een boete volgen.

. ZegI dat het waterschap wel let op effectiviteit van maatregelen. Bij de herinrichting
van de Grecht was er te weinig ruimte om goed werkende natuurvriendelijke oevers
aan te leggen. Die oevers zouden te smal zijn. Aanleg van bredere oevers met ook
onder water ruimte voor planten en dieren is wel kosteneffectief.

. Kan niet met zekerheid zeggen dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft
geleid tot terugkomst van de libel in de Kromme Rijn: ook het rivierwater uit Duitsland
is schoner geworden. Er zijn meer factoren die kunnen hebben geleid tot een
verbeterde habitat.

De heer Jansen oo de Haar:
o Zegt dat het waterschap geen boete krijgt als het alle maatregelen ook daadwerkelijk

heeft uitgevoerd. Zo moet men de uitvoeringsverplichting verstaan. Het Rijk heeft de
doelverplichting. Als het Rijk het doel niet haalt, kan het wel een boete krijgen, maar
die treft het waterschap dan niet.

o Weet dat er grote knelpunten zijn die De Stichtse Rijnlanden niet in de hand heeft,
maar als het de toegezegde maatregelen heeft uitgevoerd, is het veilig.
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. Erkent dat het ene persbericht inderdaad wat karig was. ln de nieuwe periode gaat

het waterschap veel actiever met mensen in het veld aan de slag. De communicatie
zal dus ook intensiever worden.

De heer Kupers (LNE):
. Vraagt zich af of de aanscherping van monitoring en normering en de uitbreiding van

de lijst met prioritaire stoffen er niet voor zullen zorgen dat er geld tekort is om alle
maatregelen uit te voeren.

De voorzitter constateert dat dit punt in de algemene bestuursvergadering geen
hamerstuk zal zi)n, maar een vervolgbespreking zal krijgen.

3.3 Vaststellen en be-
schikbaar stellen kre-
dieten KRW-maat-
regelen 2016-2021

De voorzitter vraagt de vergadering om commentaar op het maatregelenpakket, het
krediet en de inspraaknotitie.

Eerste termijn
De heer Groenendiik (WD):
o Ziet in tabel 1 van het voorstel in de rechterkolom staan: verwachte

cofinanciering/subsidie, maar die worden nergens meegenomen. Hoe worden die
verwerkt?

De heer A. Jansen (AWP):
. Wil weten hoeveel procent van de wateren nu wel de KRW-doelen gaat halen.
De heer Van Bork (PvdA):
. Meent dat De Stichtse Rijnlanden een goede aanpak heeft, maar hij houdt enkele

vragen over.
. Komt niet tot een totaalbudget van 4,2 miljoen euro, maar tot 6,25 miljoen euro.
o Mist voor de nieuwe periode, met nadruk op het landelijk gebied, de positie van het

stedelijk gebied. Zie Kockengen. De gereserveerde 300.000 euro is niet genoeg om
een overstroming in het stedelijk gebied te voorkomen. Het waterschap probeert
gemeenten híerop wel scherp te krijgen, maar zijn fractie vindt dat het wel meer had
moeten zijn.

. Vraagt wat er gaat gebeuren met de overdracht van het grondwaterbeheer van
provincie naar de waterschappen.

. Wil meer aandacht voor de communicatie met de burgers, voor de pr van het
waterschap, zoals ook de OESO al heeft opgemerkt.

¡ ls nog wel steeds blij met de aandacht voor de waterparels.
De heer Verkaik (W@l):
. Vraagt of het krediet voor de KRW inderdaad al in de begroting is opgenomen.
De heer G. Jansen (WN):
. Vraagt of de inzet voor de komende zes jaar past binnen de vastgestelde

stroomgebiedsbeheerplannen. Hij meent dat dat niet altijd het geval is. Wijzigingen
moeten vóór november worden voorgesteld. Het gaat dan over de aanwijzing van
waterlichamen. Kunnen dan ook kleine wateren worden aangewezen?

o Wil weten of er een visie achter de voorgestelde klimaatmaatregelen zit, of waren de
afwegingen pragmatisch of van financiële aard?

o Mist in de notitie aandacht voor monitoring en effectmeting.
. Wil graag nog meer duidelijkheid in de notitie over termen als resultaatverplichting,

inspanningsverplichting, uitvoeringsverplichting en doelrealisatie.
o Verbaast zich over het niet aan de orde zijn van MVO.
. Vindt de opstelling van de tabellen erg onduidelijk: er worden exploitatie- en

investeringsfinancieringen opgenomen en sommige kosten zijn jaarlijks en van
andere is dat onzeker. Hij vraagt het college toch nog eens naar de formulering te
kijken en duidelijk te maken wat het waterschap jaarlijks aan KRW-doelen gaat
uitgeven, ook in vergelijking met de waterschappen die in hetzelfde stroomgebied
actief zijn.

o Vraagt zich af in hoeverre Brussel bereid is KRW-maatregelen via POP-subsidies te
cofinancieren.
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o Zou het prachtig vinden als er 2 miljoen euro vrij gaat vallen en het totaal nog op 20

miljoen blijft staan, maar waarom kan het totaal dan geen 22 miljoen euro zijn?
De heer Ten Heuw (CU):
. Wil ook weten of de voorgestelde maatregelen voldoende effect zullen hebben.
. Vraagt of men al kan anticiperen op het feit dat het waterschap de normen voor

bepaalde probleemstoffen niet in 2021of in 2027, of misschien nooit gaat halen.
. Meldt dat op 1-7-2015 het Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan hoe de

interpretatie van de KRW moet zijn. Hij concludeert daaruit dat de Nederlandse uitleg
veel te rekkelijk is: er zouden keiharde resultaatverplichtingen gelden in elke fase van
de KRW, de KRW geldt ook voor alle wateren en er is eerder sprake van
achteruitgang bij de toestandsklassen enzovoort. Conclusie: het is onmogelijk
besluiten te nemen over dit maatregelenpakket, zolang het stof van deze uitspraak
nog niet neergedaald is.

De heer Drooqers (CDA):
o Ziet in de voortgangsrapportage van agendapunt 3.2 een optimistisch toekomstbeeld

geschetst van de resultaten in 2021. Hoe serieus is dat beeld, is dat resultaat
haalbaar met de voor de tweede periode voorgestelde maatregelen?

o ls met het resultaatin 2021 ook het einddoel in 2027 te bereiken en te voldoen aan
alle eisen die Europa stelt?

. Vraagt of het waterschap zich niet rijk rekent met de POP3-gelden. Die zijn toch puur
gericht op landbouwproductie?

De heer Van der Steeq (PvdD):
. Staat positief tegenover de plannen, nu gefocust wordt op de kleine wateren, zodat

het kader over al het water gaat. Ook het concept levendige boerensloot is
interessant. Ziinfraclie is wel van mening dat het gaat om het stimuleren van gewenst
gedrag en dat betalingen niet eeuwig kunnen duren.

. Vraagt uitleg waarom natuurterreinen zijn uitgesloten van groen-blauwe diensten.
o Vindt ook het bedrag voor het stedelijk gebied aan de magere kant.
. Dankt de ChristenUnie voor de informatie over de uitspraak van het Hof van Justitie

en vraagt gelijk om een link daarnaartoe.
De heer Ten Heuw (CU):
. Zegt toe dat hij dat zal regelen.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
¡ Antwoordt dat voor een antwoord op de vraag hoeveel wateren aan het einde van de

tweede periode de KRW-doelen halen, expert judgement is toegepast: het zou gaan
om 20o/o van de wateren van De Stichtse Rijnlanden.

o Stelt dat het pakket voor het stedelijk gebied (300.000 euro per jaar) tot stand is
gekomen, doordat gekeken is naar de effectiviteit van de KRW-doelen. lnvestering in
de nu gekozen gebieden levert meer effect op dan wanneer de investeringen in
stedelijk gebied gedaan zouden worden.

. Antwoordt het CDA dat de genoemde notitie vooral een beeld schetst van zoals het
zou kunnen zijn: met de burgers samenwerken aan de doelen.

. De provincie onderzoekt of overdracht van het grondwaterbeheer van provincie naar
de waterschappen mogelijk is. Dat betekent dat het beheer nu geen onderdeel is van
de plannen.

Mevrouw Wessels:
o Stelt dat de te nemen maatregelen passen binnen het stroomgebiedsbeheerplan,

want dat plan is een optelsom van alle regionale maatregelen. Er is nog discussie
nodig over het aanwijzen van waterlichamen, zeker na de uitspraak van het Hof van
Justitie. De Stichtse Rijnlanden heeft weinig grotere waterlichamen en heeft dan ook
ingezet op de kleine wateren en het landelijk gebied. Maatregelen daar zijn veel
kosteneffectiever dan die in de KRW-waterlichamen. Maatregelen in de sloten zullen
ook effect hebben in de waterlichamen. Het waterschap wil daarom ook met andere
waterschappen en met de provincies de discussie voeren en tot een gezamenlijke
aanpak komen. Dat zal de transparantie in de volgende rapportage ten goede komen
Het zou ten slotte zo kunnen zijn daf. voor dit waterschap de doelen anders

moeten worden
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. Of 4,2 miljoen euro voor de plannen voldoende is, laat zich moeilijk berekenen omdat

de doelen nog niet helemaal vaststaan. Daarom wordt het budget besteed en daarna
kijkt het waterschap wat nodig is om de uiteindelijke doelen te bereiken.

. ln het veengebied ontstaat door peilverlaging mineralisatie van het veen. Dat is
achtergrondbelasting die in de doelen verdisconteerd mag worden. Hoe groot die
verdiscontering is, moet het waterschap nog precies berekenen. De normen in de
veenstreek zullen dus wat soepeler worden.

o Door nalevering van nutriënten zullen in 2027 niet alle doelen gehaald zijn, maar dat
is in Brussel goed uit te leggen.

¡ Het waterschap rekent zich niet te rijk aan de POP3-gelden. Kritiek van Brussel was
juist dat het waterschap te weinig van die gelden gebruikmaakte. Die zijn juist
bedoeld voor de vergroening van de landbouw en het terugdringen van nutriënten.
Agrariërs moeten zich immers bewust worden dat die maatregelen de maatschappij
ten goede komen.

. Brussel gaat ervan uit dat natuurbeheerders zich dat al bewust zijn en een
natuurvriendelijk beheer voeren. Er zijn dan ook minder KRW-subsidies voor
natuurbeheer. Dat is meer iets voor de provincie dan voor het waterschap. Gebieden
met de functie EHS komen vanuit Brussel niet in aanmerking voor POP3-subsidie.
Daar sluit het waterschap zich bij aan.

De heer De Jonq:
. Merkt op dat verschillende fracties spreken van financiële onduidelijkheden in het

voorstel. Hij zal uitleggen hoe het financieel in elkaar zit. ln het voorstel zitten alle
KRW-maatregelen die het waterschap in de volgende periode wil nemen. De
algemene vergadering moet straks beslissen over het investeringskrediet van 4,2
miljoen euro. Daarnaast staan er in de lijst ook de jaarlijks in de begroting opgenomen
maatregelen die een bijdrage leveren aan verbetering van het watersysteem. Het
geheel is in de inspraak geweest en ligt vandaag voor. Het college vraagt alleen de
punten 6, 7 en B uit het voorstel van financiën te voorzien, samen 3 miljoen euro tot
2021. Daarbij komt nog een bestaand krediet: 'Vismigratie buiten de KRW' van 1,2
miljoen euro. Die kredieten moet men in samenhang bezien. De andere programma's
(groen-blauwe d iensten, integrale beheerprogram ma's, kwal iteitsim puls stedel ijk
water) komen terug in de volgende begroting. En verwachte cofinanciering of subsidie
is er nog niet. Die kan dus ook nog niet verwerkt worden.

. Het waterschap kijkt niet enkel vanuit de KRW naar de vraagstukken bij Kockengen,
maar ook vanuit de wateroverlast en andere vraagstukken. Wat het waterschap
bijdraagt aan gemeenten, komt ook uit andere budgetten. Daar zullen de aanwezigen
meer van merken bij de begroting.

¡ Het voorstel met een budget van 20 miljoen euro komt voort uit de financiële kaders
die zijn afgesproken. Het Kansenkrediet was al iets extra's, waarmee werd
ingespeeld op de actualiteit. De 20 miljoen ligt al vast in de meerjarenramingen en is
besteedbaar zonder tariefsverhoging. Als men daarbuiten wil gaan, is extra dekking
nodig.

Tweede termijn
De heer Van der Geest:
. Vraagt of de groen-blauwe diensten ook vanuit andere fondsen dan de Europese

gefinancierd kunnen worden.
Beantwoording
Mevrouw Wessels:
. Zegt dat het waterschap vroeger eigen stimuleringsregels had, maar dat iets

dergelijks nu steeds meer wordt aangemerkt als staatssteun. Daarom probeert het nu
steeds meer aan te haken bij de gewone subsidiestromen.

De voorzitter ziet dat dit agendapunt nog een bespreking verdient in de algemene
vergadering.
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3.4 Waterakkoord

Bodegraven
Eerste termijn
Mevrouw Leenders (WN)
. Spreekt van een goede uitwerking van het akkoord, hoewel de financiële gevolgen

minder voordeel zullen opleveren dan in de begroting was geraamd. Moet het bestuur
nu besluiten die gevolgen te verwerken in de begroting van2016?

. Bij sluiting van een akkoord moeten beide partijen gezamenlijk de communicatie
verzorgen, zodat er geen breuklijnen kunnen ontstaan.

De heer Ten Heuw (CU):
o Verzoekt het college de vragen van de heer Verweij mee te nemen in de

beantwoording.
o Vraagt of nog is gekeken naar besluitpunt 2 en de zin of onzin daarvan.
De heer Poelmann:
o Merkt op dat de antwoorden op de vragen van de heer Verweij in het voorafgaand

technisch overleg zijn uitgereikt. Hij zal ze ook nog eens rondrondsturen, hoewel dat
niet betekent dat men bij absentie bij het technisch overleg zijn vragen voortaan
schriftelijk kan indienen.

De heer Drooqers (CDA):
. Heeft al eerder aangegeven met tevredenheid in te stemmen met het waterakkoord.

Hij is wel benieuwd hoe het akkoord bij Rijnland ontvangen is en of het daar al
ondertekend is. Van die ondertekening wil hijwel iets moois maken.

De heer Kuoers (LNE):
¡ Heeft tijdens het technische overleg bevredigende antwoorden gekregen op zijn

vragen en die van de heer Verweij. Hij steunt dit waterakkoord.
De heer Groenendiik (WD):
¡ Vindt het een heuglijk feit dat beide waterschappen hun boezemsystemen één laten

worden. De ondertekening mag na 700 jaar een mooie viering worden met deelname
van beide besturen.

De heer Van Bork (PvdA):
o Heeft complimenten voor de hele afhandeling.
. Vraagt wel waarom De Stichtse Rijnlanden moet betalen voor de baggerachterstand

bij Rijnland.
De heer A. Jansen (AWP:
. ls minder positief over het voorstel, vooral omdat De Stichtse Rijnlanden het eigen

zoetwater een negatieve waarde toekent. Misschien te begrijpen als
onderhandelingsresultaat tussen twee waterschappen, maar men had ook buiten de
waterschappen kunnen kijken of er elders geen belangstelling was. Bovendien wordt
zoetwater steeds schaarser. Het is dus jammer dat het waterschap tien jaar lang
moet betalen, ook al zou het dat water ergens anders afzetten. Hij had een koppeling
tussen afvoercapaciteit en kosten logischer gevonden.

De heer Van der Steeq (PvdD):
¡ Heeft geen opmerkingen, anders dan dat het op marktplaats aanbieden van water

een aardig idee is.

Beantwoording
De heer Poelmann:
o Vindt der gedachte van de heer Jansen niet zo vreemd en geeft toe dat het water in

Nederland goedkoop is, maar wijst er ook op dat het Waterakkoord Bodegraven
duidelijk andere doelen kende.

. De financiële gevolgen van enig besluit worden altijd venverkt in jaarrekening,
begroting of meerjarenraming. Er is verder geen apart besluit nodig, ook niet voor de
gevolgen van dit akkoord.

o Beide waterschappen overleggen regelmatig over communicatie en pr en zullen na
ondertekening van het waterakkoord een gezamenlijk perscommuniqué uitbrengen.

¡ Besluitnummer 2 is niet nodig. De dijkgraaf is bevoegd dit soort besluiten te tekenen.
Van besluitnummer 1 zal dejuridische kant nog eens heel goed bestudeerd worden.

¡ De algemene besturen van de waterschappen zijn al eens samengekomen. Er was
toen een flinke opkomst. Dat hoeft niet nog eens, maar uiteraard zal de
ondertekening van het akkoord met enige plechtigheid gepaard gaan.
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¡ Dat De Stichtse Rijnlanden moet opdraaien voor de baggerachterstand is het product
van onderhandelingen: er is een dealgemaakt.

De heer Smorenburq:
. Heeft de commissievergadering van Rijnland bijgewoond waarin het akkoord werd

behandeld. Er bleek maar één vragensteller te zijn. Die vond dat De Stichtse
Rijnlanden alle bagger moest betalen, waarop dijkgraaf Doornbos de historische
betekenis van het akkoord en de voordelen van de samenwerking naar voren bracht.
Het resultaat was dat het voorstel als hamerstuk naar de algemene vergadering gaat.

Tweede termijn
Mevrouw Leenders (WN):
. Vraagt hoe de financiële gevolgen nu verwerkt zullen worden.

Beantwoording
De heer De Jonq:
. Heeft in juni al geschetst dat de consequenties in de meerjarenraming zichtbaar

zullen worden. De wijzigingen zullen in de begroting 2016 opgenomen en als nieuw
feit in de bestuursrapportage vermeld worden.

De heer Poelmann:
¡ Vult nog aan dat het akkoord gesloten wordt met terugwerkende kracht tot 1-1-2015

De voorzitter vraagt de vergadering of ze instemt met een behandeling in de algemene
vergadering als hamerstuk. De heer A. Jansen (AWP) is daar tegen en de heer Van Bork
(PvdA) wil eerst nog de kwestie van het baggeren nauwkeuriger bestuderen.

3.5 Overname zonne-
park nruzi De Bilt

De voorzitter vraagt of de vergadering het eens is met het beschikbaar stellen van een
taakstellend krediet voor de overname van het zonnepark ruvzi De Bilt van de
energiecoöperatie BENG !

Eerste termijn
Mevrouw Leenders (WN):
. Vindt zonne-energie prachtig, passend bij MVO, maar dit project leek niet te renderen

en kreeg een swing. Wat is na overname nog over van wederkerigheid en
samenwerking? ls er sprake van grijze of groene stroom en is er subsidie voor? De
afschrijvingstermijn zal iets langer zijn dan 15 jaar, maar dat is te doen: de rekenrente
is hoger dan de werkelijke rente.

¡ Staat positief tegenover het project, maar heeft nog wel vragen; het waterschap moet
namelijk geen soort energieleverancier worden. Meer partijen moeten er plezier van
hebben.

De heer Ten Heuw (CU):
o ls terughoudender; een terugverdientijd van 20 jaar vindt hij lang.
o Past dit in de verduurzamingsplannen?
o Vraagt of de groslijst met duurzaamheidsinitiatieven inmiddels al bestaat en of het

waterschap op koers ligt om in 2020 30% energiereductie te verkrijgen.
De heer Droosers (CDA):
. Spreekt van een positief project met als inzet duurzame energie. Oorspronkelijk zou

het waterschap enkel de grond beschikbaar stellen en zou BENG! de exploitatie
doen. Het voelt alsof de exploitatie tegenvalt en het waterschap daarom maar de
exploitatie moet overnemen. Had het dit wel gedaan als het de handen vrij zou
hebben gehad? Misschien is het geld op een betere manier voor MVO te besteden.

De heer Merkens (LNE):
o ZieI dat BENG! zich terugtrekt en dat overname door het waterschap wel enige

risico's oplevert. Zo is het niet kunnen wijzigen van de subsidiebeschikking of het niet
of niet tijdig kunnen starten doordat er nog een of meer bezwaren gehandhaafd
blijven, riskant. Bij dalende energieprijzen is het nog maar de vraag of het
geïnvesteerde geld terug komt.
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Mevrouw Varenhorst (VVD) :

o Staat niet te juichen: het lijkt de omgekeerde wereld. Het waterschap gaat met het
geld van de belastingbetalers op de stoel van de ondernemer zitten in plaats van dat
het de uitbesteding van taken naar de markt omarmt. Bij verduurzaming kan het
waterschap wel een faciliterende rol spelen, maar de WD laat toch liever de markt
het werk doen.

o ls niet onder de indruk van de onderliggende businesscase en vindt het te lang duren
voordat de kosten zijn terugverdiend.

. Het waterschap moet de exploitatie niet overnemen vanwege de vele onzekerheden.
o Liever ontbinden, tenzij er alsnog een sluitend businessplan mogelijk is.
De heer Reerink (PvdA):
¡ ls enthousiast over het voorstel, ofschoon de terugverdientijd langer is dan ooit is

afgesproken. Het risico is echter gemaximaliseerd met een ander rentetarief en een
ander btw-tarief. De minister van l&M heeft de Kamer geschreven dat ook het
waterschap groene energie zou moeten leveren aan anderen. Daarom vraagt hij ook
een overzicht met mogelijkheden van energielevering op de rwzi's.

. Vraagt zich wel af wat de ingedíende bezwaren waren en welk percentage van het
stroomgebruik door de rwziwordt gedekt?

. Hij zal het voorstel wel gaan steunen.
De heer A. Jansen (AWP):
o Vindt dat het waterschap zich bij zijn taak moet houden: het risico is te groot en er zijn

niet de juiste vakmensen in huis.
o De partnerkeuze is vreemd; het is beter in zee te gaan met marktenergiebedrijven

met voldoende kennis in huis. Het waterschap kan ruímte beschikbaar stellen, maar
moet niet zelf verantwoordelijkheid nemen.

De heer Verkaik (W@l):
¡ ls het eens met de argumenten van de heer Jansen.
. Het waterschap betaalt voor stroom een laag tarief. Het rendement is dus minder

groot.
De heer Van der Kruk (PvdD):
. Staat positief tegenover het idee van een klimaatneutraal waterschap en steunt

daarom het voorstel.
o Vraagt nog wel wat de mogelijkheden zijn voor de aanvullende opwekking van

duurzame energie op andere locaties.
. Als de beheer- en onderhoudskosten ongewis zijn, zou evaluatie na een jaar veel

toegevoegde waarde opleveren voor de businesscase?
o Waarom gaat men uit van een rekenrente van 4,25o/o, en niet van de huidige

financieringskosten?

Beantwoording
De heer Jansen oo de Haar:
a Spreekt ook van een project met een swing. Het loopt al sinds de tijd dat de

waterinstallatie in De Bilt verbouwd werd. De nieuwe installatie wordt gebouwd op het
braakliggende terrein en de plek van de oude installatie komt braak te liggen Over
dertig jaar wisselt men weer van plek. Zo ook op andere nvzi's waar zonneparken
mogelijk zijn. Het waterschap heeft ooit doorberekend wat een zonnepark kan
opleveren. Dat bleek niet rendabel, maar toen BENG! zich meldde in De Bilt, leek dat
een goede mogelijkheid. Helaas was dat niet zo, toen in plaats van 12 cent slechts B
cent per kilowatt werd betaald voor teruggeleverde stroom. De Stichtse Rijnlanden
kon BENG! niet extra betalen per kilowatt, want dat zou heel erg lijken op staatssteun.
De overgebleven optie was om als waterschap het zonnepark over te nemen en zo'n
bedrag te investeren, dat de businesscase sluitend wordt. Het lijkt erop dat het kan
binnen het vermelde budget.
Het waterschap zal dan de berekeningen van BENG! kopen en samen met dat bedrijf
de communicatie over de overname verzorgen. De rol van BENG! wordt echter veel
kleiner.
Het waterschap rekent bij alle voorstellen die het doet, met een rente van 4,25o/o. Dat
is ook hier het geval. ln de praktijk zal de rente lager liggen, waardoor de

n korter wordt.

a

a
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Het zonnepark gaat maximaal 100% van de voor de zuivering benodigde energie
opwekken. ln de praktijk betekent dat een dekking van 20o/o.

Er bestaat geen voornemen om een plan te ontwikkelen voor de opwekking van
duurzame energie. Dit voorstel moet men beoordelen op zíjn eigen merites. Het
vroegere plan bleek niet haalbaar, maar de situatie nu biedt in elk geval een kans.
Het waterschap zal ook verlengingsaanvraag van de SDE+-subsidie overnemen.
Het waterschap vervult hiermee geen pioniersrol: het gebeurt vaker, in Duitsland,
maar ook bijwaterschappen in Nederland. Mocht een terrein ergens 30 jaar braak
komen te liggen (rwzi Utrecht), dan is exploitatie mogelijk.
Omwonenden hebben bezwaar ingediend met het verhaal dat panelen het zonlicht in
huizen zouden kunnen weerspiegelen. Daarover is het waterschap in gesprek met de
bewoners. Waarschijnlijk worden de spiegels iets gedraaid.
Het voorstel is nu om een maximaal krediet vast te stellen. Dan volgt een
aanbesteding, waaruit vermoedelijk een kundige partij met de nodige expertise naar
voren zal komen.

Tweede termijn
De heer Ten Heuw (CU):
o Vraagt of hij een lijst met duurzaamheidsinitiatieven kan krijgen.
De heer Jansen op de Haar:
. Zegt dat zo'n lijst niet bestaat.
De heer Merkens (LNE):
¡ Schrok even van de berekening dat de maximale opwekking van energie slecht 20%

van de stroombehoefte zal dekken. Dat betekent dat nog B0% groene energie uit het
stopcontact moet komen?

. Vreest dat bij draaiing van de panelen de opbrengst alweer minder wordt.
Mevrouw Varenhorst (WD):
. Vraagt zich af wat het gevolg is, als het voorstel helemaal niet doorgaat. Ze zou op

z'n minst wel een businessplan willen zien of een ander voorstel met een andere
aanbieder. Hiermee kan ze weinig.

. Vraagt de heer Reerink aan welk besluit van de minister van l&M hij refereerde.
De heer Reerink (PvdA):
. Zegt dat hij zal nagaan welk bericht aan de Kamer het precies was.
. Is enthousiast over de zoektocht naar meer duurzaamheid. Hij hoeft geen compleet

plan te horen, maar heeft graag een overzicht van de mogelijkheden.
De heer Verkaik (W@l):
. Vraagt of bij de aanbesteding ook rekening is gehouden met onderhoud en met de

garantie dat een minimale hoeveelheid energie wordt opgebracht.
Mevrouw Leenders (WN):
. Dankt voor de uitgebreide beantwoording van de gestelde vragen.
. Volgens haar is de weg naar meer duurzaamheid iedere keer weer anders. Het gaat

haar daarbij niet zozeer om lijstjes, maar meer om de strategie, de afspraken over de
gewenste aanpak.

. ls blij met het voorstel. Men mag wel eens een keer zijn nek uitsteken; de risico's zijn
voldoende afgedekt.

De heer Van der Kruk (PvdD):
¡ Heeft nog geen antwoord op zijn vraag over de beheer- en onderhoudskosten die na

een jaar mogelijk van toegevoegde waarde zijn voor de businesscase.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
. Antwoordt de heer Merkens dat de energiekosten per saldo gelijk blijven; alleen

komen die nu voor 20o/o uit eigen bron. Daarnaast is het mogelijk de panelen zo op te
stellen dat omwonenden geen last hebben van spiegelingen en toch het hoogste
rendement uit de panelen gehaald kan worden.

. Legt uit wat niets doen hier kost: het mislopen van een prachtig project in De Bilt met
zonnepanelen, dat het waterschap een groene uitstraling geeft. Financieel gaat het
stoppen met het project niet erg veel kosten: ongeveer 30.000 euro.

a

a

a
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Zal met zuiveringsbeheer overleggen op welke nruzi's nog meer zonnepanelen
mogelijk zijn. Te zijner tijd zal hij daarvan een overzicht geven.
Kan zich voorstellen dat bij aanbestedingen ook onderhoudsgarantie wordt
meegenomen, maar het waterschap zal bijvoorbeeld onderhoud op het rwzí{erreín
zelf (bijvoorbeeld het maaionderhoud) altijd zelf in de hand houden.
Na een jaar evalueren wat beheer en onderhoud van de zonnepanelen kosten, levert
kennis op die van tevoren totaal onbekend was.

Mevrouw Leenders (WN):
o Vraagt wat de strategie is, als men energieneutraal wil worden en wat een zonnepark

als dit daaraan kan bijdragen.
De heer Jansen op de Haar:
. Zal die vraag doorspelen aan de portefeuillehouder.
Mevrouw Varenhorst (WD):
o Zief het plan als een poging om 30.000 euro te ontwijken en verbaast zich ook over

de plotseling verlengde termijn van afschrijving die nu gehanteerd wordt.
De heer Verkaik (W@l):
o Meent dat het slimmer is een project te pakken waar het waterschap 12 cent per

kilowatt terug kan krijgen.
De heer Jansen op de Haar:
. Zegt dat de heer Verkaik op zich gelijk heeft - daarom is het lijstje dat de heer Reerink

vraagt, natuurlijk interessant -, maar De Bilt is nu het terrein dat beschikbaar is en 30
jaar vrij.

o Realiseert zich dat mevrouw Varenhorst en hij van mening zullen blijven verschillen.

De voorzitter concludeert dat er geen sprake is van een hamerstuk.

a

3.6 Garantieverklaring
Unie van Water-
schappen

De heer Reerink (PvdA):
o Vindt het zot dat de Unie elk jaar met bedelbrieven moet komen om de liquiditeit weer

op orde te krijgen. Dan kunnen beter de lidmaatschapsgelden van de Unie zo ver
omhoog, dat dat niet meer nodig is.

o Natuurlijk moet het gevraagde krediet gegeven worden, maar de formulering van het
besluit is zo, dat de Unie aan elk waterschap een garantstelling van 2 miljoen euro
vraagt, bij elkaar 46 miljoen euro. Hij zou het logischer gevonden hebben als het
waterschap een garantie had moeten afgeven voor een evenredig deel van die
2 miljoen euro.

De heer A. Jansen (AWP):
o Wat is het voordeel voor de Unie van waterschappen, als ze dit doen?
o Hoe groot zijn de risico's van de liquiditeitsproblemen daar?
o Wat zijn de risico's van de garantstelling door het waterschap?
De heer Verkaik (W@l):
. Vindt het verzoek duidelijk genoeg.
De heer G. Jansen (WN):
¡ ls het eens met de heer Reerink.
Mevrouw Varenhorst (VVD) :

o ls het eens met de heer Reerink.
De heer Drooqers (CDA):
¡ Wil natuurlijk op het verzoek van de Unie ingaan, maar acht het wel verstandig even

in te gaan op de risico's. Overigens is hij het volledig eens met de heer Reerink.
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Beantwoording
De heer De Jong:
. ls het ermee eens dat het vreemd is als de Unie telkens moet gaan bedelen. Jaren is

de mismatch in de financiering opgelost door te putten uit de reserves, maar die
raken nu op. Er zijn waterschappen die de Unie strak willen houden. Daarom is deze
actie bedoeld om die jaarlijkse mismatch te voorkomen: de contributie wordt voor
2016 eenmalig verhoogd met2,7o/o. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen komt er
daarnaast een doorlopend krediet bij de waterschapsbank, waarvoor de AFM aan alle
banken eisen stelt met betrekking tot de borg. Voor het verkrijgen van de laagste
rente op dat krediet moeten de waterschappen garant staan. Bezuiniging bij de Unie
bleek geen optie: de laatste jaren hebben de waterschappen juist steeds vaker bij de
Unie aanvullende vragen gesteld.

o Wat de 2 miljoen euro betreft, heeft de heer Reerink gelijk. Eén waterschap dat zich
voor 2 miljoen garant stelt, zou genoeg zijn, maar de waterschappen hebben besloten
solidariteit te tonen en allemaal voor een deel van die 2 miljoen garant te staan, elk
naar rato van de grootte van het waterschap. De Stichtse Rijnlanden wordt dan
aangeslagen voor een bijdrage van 4,3o/o, zijnde 86.000 euro. De voorzitter zal die
garantstelling ondertekenen en daarbij als onderdeel het bestuursbesluit voegen.

. Het resultaat is dat de Unie een stabiele financiële situatie kent en dat de
waterschappen geen bedelbrieven meer krijgen. Daarom roept de heer De Jong op
van dit punt een hamerstuk te maken.

De heer Reerink (PvdA):
o Ziel bezwaren. Zo zou het waterschap een brief moeten tekenen waarin het akkoord

gaat met alle verplichtingen die de Unie aangaat, niet tot een limiet van 2 miljoen (dat
bedrag staat niet in de brief), maar ongelimiteerd. Dan zou er wel een briefje bij
komen waarop staat dat de limiet tot 86.000 euro gaat, maar dat bedrag staat dus ook
niet in het contract.

. H¡j stelt voor een eenduidig besluit te maken, dat geen ruimte laat voor discussies
over añruijkende boekhoudingen met andere afspraken dan eigenlijk bedoeld waren.

De heer De Jonq:
o Weet dat het de bedoeling van de Unie is dat de waterschappen garant staan voor

die 2 miljoen, en niet voor meer.
De heer Reerink (PvdA):
. Leest ter illustratie de laatste regels van de brief voor:

"... borg stelt voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen
de Bank van de Unie van Waterschappen dan wel haar rechtsopvolger onder
algemene titel te vorderen heeft of zal hebben."
Volgens hem is er geen limiet genoemd van 2 miljoen en is er ook geen sprake van
een limiet op het aandeel voor de Stichtse Rijnlanden.

De heer De Jonq:
. ls geneigd de heer Reerink te volgen en het besluit te wijzigen tot de juiste

formulering met tweemaal een limitering. Hij zal dat bespreken met de juridische
afdeling en met de Unie van Waterschappen. Hij begrijpt wel dat het principe van de
garantstelling wel is aanvaard en dat De Stichtse Rijnlanden de contributieverhoging
en de garantstelling zal aanvaarden.

. De voorzitter ziet het voorstel weer terug ter bespreking in de algemene vergadering.

4. Stukken ter
voor deze stukken terEr

S.lnformerend deel

5.1 Mededelingen Er zijn berichten van verhindering ontvangen van mevrouw De Leeuw, mevrouw Van
Soest en de heren Beugelink, Van Os, Rutjes, Valk en Verweij.
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Er zijn de volgende bijeenkomsten.
18-9-2015: maatwerkexcursie naar'De stad en de zuivering'.
7-10-2015: themabijeenkomst'Besturen in de netwerksamenleving' en een special over
het waterbeheerplan (de officiële uitnodiging volgt nog).
10-10-2015: excursie naar het oostelijke beheergebied.
12-11-2015: excursie over de dijkverbetering Centraal Holland (samen met bestuurders
van Rijnland en RWS).
21-11-2015 naar SNB slibverwerki n

5.2 lngekomen stukken 5.2a Overzicht onderzoeken en resultaten diervriendelijk baggeren.
De heer Van der Steeq (PvdD) zal zijn vragen schriftelijk indienen.

5.2b Evaluatie maaionderhoud watergangen 2O14
De heer Van der Steeq (PvdD) zal zijn vragen schriftelijk indienen

5.2c Bijdrageregeling lmpuls Kwaliteitswater in de stad
Vervallen.

6. Rondvraaq
Mevrouw Van Dam (WN) vindt het onbevredigend dat in plannen over MVO enkel gemeld
wordt dat dat niet van toepassing is. Haar vraag is dan ook: Wanneer is MVO relevant of
niet? Zou dat een aparte bespreking waard zijn?
De heer Poelmann noemt de aandacht voor dit punt terecht Voortaan zal een liggend
streepje gepaard gaan met een motivering. Hij zal dat verder bespreken in het college.

De heer Ten Heuw (CU) las dat er bij het waterschap minder plaats is voor arbeids-
ongeschikten. Heeft het waterschap beleid omtrent de Participatiewet en hoeveel
arbeidsongeschikten zijn er hier? lVraag wordt schriftelijk beantwoord.l

De heer Merkens (LNE) attendeert het college erop dat RVO via een veiling gronden in
Utrecht en Zuid-Holland te koop gaat aanbieden. De inschrijving sluit in november.

De heer Kupers (LNE) wil de in de vorige vergadering besproken delegatieregeling en de
evaluatie van de onderlinge verhoudingen als actiepunten op de lijst, en te zijner tijd een
behandeling van die punten, een en ander naar aanleiding van de
RekenKamerCommissie over bestuurlijke instrumenten.
Verder betreurt hij het dat er zo weinig leden aanwezig waren bij de technische
voorbespreking: veel van de technische vragen die in de vergadering ter sprake kwamen,
waren al in de voorbespreking al aan de orde geweest.

7. SIUíIíns

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur

Voor akkoord,
Vergadering

De secretaris,

issie BMZSKK 14 oktober 2015
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