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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)
de heer H.A. Rutjes (WN)
mevrouw J.A. Otterman (WN)
de heer S. Groenendijk (WD)
de heer J.J.M.W. Scherrenberg (VVD)
de heer R.D. Woittiez (WD, voorzitter)
de heer J.A.G.W. Droogers (CDA)
de heer F.J. van Bork (PvdA)
de heer J.G.M. Reerink (PvdA, vanaf 20.20 uur)
de heer R. van der Kruk (PvdD)
de heer A. Travaille (PvdD)
de heer E.W. ten Heuw (ChristenUnie)
de heer J.P. Verweij (ChristenUnie)
mevrouw E. de Leeuw (AWP)
de heer F. van Os (SGP)
de heer A.J.H. de Beaufort (LNE)
de heer C.P. Bruggink (LNE)
de heer G. Kooy (LNE),
de heer J.F.C. Kupers (LNE)
mevrouw T. van Soest (LNE)
de heer P.J.M. Poelmann (dijkgraaf)
de heren G.P. Beugelink (WN), L. de Groot (LNE), C.G. Jansen op de Haar (PvdA), en B.
de Jong (CDA) (hoogheemraden)
de heer C.J. Vos (secretaris)
de heer P.R.F. Verhoeven (notulist, Notuleerservice Nederland)

Ambteliik aanweziq:
Mevrouw M. Holtman en de heren H. Dankaart, D. van der Molen, A. Peek en J. Trynes

Afweziq:
mevrouw K. Varenhorst (VVD) en de heren C. Mandersloot (SGP), A.E. Jansen (AWP),
E.C. Merkens (LNE), W. van der Steeg (PvdD), K.P.T. Valk (CDA) en E. Verkaik (W@l)

1. OpeninE en vaststelling agenda

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de leden van commissies BMZ
en SKK, ambtenaren en verdere aanwezigen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Varenhorst en de heren A.E. Jansen,
Mandersloot, Merkens en Van der Steeg. De heer Reerink zal iets later arriveren.

Agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

De heer Kupers (LNE) vraagt of het verslag van de technische vergadering nog
besproken wordt. Hij heeft namelijk nog een vraag daarover.
De voorzitter antwoordt dat dat bespreking van dat verslag niet de bedoeling is, maar dat
het de heer Kupers vrij staat bij het betrokken agendapunt zijn vraag te stellen in de
com m issievergadering.
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2. Notulen

a. Adviezen en conclusies gecombineerde vergadering commissie BMZSKK
d.d. l0 september 2015
Redactioneel:
Pagina 1, bij "Aanwezig": de heer Van Os was niet in de vergadering aanwezig.
Pagina 3, punt 3.1, bijdrage van de heer A. Jansen: "MPO-aspecten" moet zijn: "MVO-
aspecten".
De notulen worden met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld.

Naar aanleiding van:
De heer Kupers (LNE) wijst op de toezegging dat bij commissievoorstellen het e-mail-
adres van de behandelende ambtenaar zal worden opgenomen (pagina 1 bij "Opening").
Daarvan heeft hij nog niets gezien.
De secretaris antwoordt dat het nieuwe format - inclusief e-mailadres - nu getest wordt.

De heer Kupers (LNE) leest op pagina 9, 5" bullet dat er voor natuurbeheerders minder
KRW-subsidies beschikbaar zijn en dat POP3-subsidies er niet zijn voor EHS-gebieden
Het is hem onduidelijk wat er aan subsidies nu wel of niet beschikbaar is.
De heer Beuqelink antwoordt dat POP3-subsidies een cofinanciering door de provincie
zijn, naast de KRW-subsidies die het waterschap ter beschikking heeft.

b. Leeswijzer met actiepuntenlijst
Actiepunt 12: de heer Travaille (PvdD) constateert dat het bestuur nog niet betrokken is
bij het formuleren van de pi's, de prestatie-indicatoren. De bijeenkomst over het nieuwe
waterbeheerplan is namelijk niet doorgegaan. Dat eerst in het tweede kwartaal van 2016
hierover verder wordt gesproken, vindt hij erg laat. De heer Beuqelink antwoordt dat het
WBP-bijeenkomst inderdaad niet is doorgegaan, maar dat de WBP in het voorjaar van
2016 zal worden vastgesteld. Vóór die tijd moeten de prestatie-indicatoren in een
commissievergadering ter sprake komen.
Actiepunt 17: de heer Travaille (PvdD) meent hij dat actiepunt 17 niet alleen het zoeken
naar mogelijkheden voor zonnepanelen betreft, maar een bredere groslijst vraagt die
naar allerlei mogelijkheden van duurzame energie zoekt op de locaties van het
waterschap. De heer Jansen op de Haar acht een bredere groslijst wel mogelijk.

3. Stukken ter adviserins

3.1 Tweede begrotings-
wijziging 2015

De heer Jansen op de Haar wijst op een fout in bijlage 4 van de 2" Bestuursrapportage
(Burap). Bij nummer 31, vaaruvegenbeleid, staat in de twee na laatste kolom dat de
realisatie Um het tweede kwartaal 2015 al is vastgesteld. Dat is niet zo: dat stuk zal op 16
december 2015 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

Eerste termijn
Mevrouw Otterman (WN):
o Vraagt welk deel van de verlaging van het investeringsvolume van € 45 miljoen naar

€ 31,5 miljoen te danken is aan aanbestedings- en rentevoordelen, en welk deel aan
vertraging. Was er te weinig capaciteit voor de voorgenomen investeringen of moet
het waterschap meer inzetten op gebiedsprocessen?

¡ Constateerde bij de bespreking van de RWZI dat de rekenrente nog op 4,25o/o werd
gehouden. ls het geen tijd die naar beneden bij te stellen?

o Ziet dat het weerstandsvermogen in orde genoemd wordt, maar hoe verhoudt zich dat
tot de opmerking in de Burap dat de buffers voor de onvoorziene omstandigheden
niet meer aanwezig zijn? Zijn die uitgeput of niet meer nodig?

. Het is haar het opgevallen dat de uitgaven voor de exoten hoger zijn. ls dat ook
verwerkt in de begroting voor 2016?

o Prestatie-indicatoren op het qebied van belevinq en duurzaamheid ziin wat maqer.
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De heer Van Bork (PvdA):
o Heeft dezelfde vragen als WN. Hij hoeft dus niets toe te voegen.
De heer Scherrenberq (VVD):
o Heeft de indruk dat er bij investeringen almaar meer geraamd wordt dan uiteindelijk

wordt gerealiseerd. De prognoses worden herhaaldelijk bijgesteld. Het leergedrag lijkt
te ontbreken. ls het mogelijk om een investeringsprogramma op te zetten dat ook
daadwerkelijk kan worden uitgevoerd?

o Ziet dat bij de rentekosten een aanpassing nodig is wegens een correctie op een
eerder genomen besluit. ls dat niet een operationele uitvoering, waarvoor geen nieuw
bestuursbesluit nodig is?

De heer Drooqers (CDA):
. Sluit zich aan bijde eerste vraag van de heer Scherrenberg en constateert bovendien

dat de aanpassing bijna20o/o was, naar zijn mening vrij veel.
. Vraagt waar dat niet-benutte geld blijft. Hij ziet dat het in de exploitatie wordt

meegenomen, maar kan het nergens terugvinden, ook niet in de begroting voor 2016.
o Leest in het derde punt van de toelichting dat de financiële tegemoetkomingen in de

watergebiedsplannen Kamerik en Kockengen zijn afgerond. Hij hoopt dat er nu geen
nieuwe claims meer komen en dat er geen precedenten geschapen zijn voor andere
gebieden.

Mevrouw De Leeuw (AWP):
o Weet niet of de herverdeling van het rentevoordeel over de programma's gelijk moet

worden aangewend voor exploitatie-uitgaven. Het is ook anders inzetbaar. Wat is
noodzakelijk en wat kan er eigenlijk?

De heer Travaille (PvdD):
o Wil weten of het niet op orde zijn van 25o/o van de indicatoren normaal is of dat het

meer aandacht verdient.
o Vraagt welke exoten er bestreden moeten worden.
o Ziet in bijlage 1 dat de grootste añruijking ten opzichte van de prognose zit bij het

onderuverp schoon water, te herleiden tot de afwikkeling van reserves rond
investeringen op de Utrechtse Heuvelrug. Wat is niet doorgegaan bij het afkoppelen,
welke maatregelen zijn niet uitgevoerd? ls er nog iets in te halen?

o ln bijlage 4: "Stand van zaken prestatie-indicatoren 2015'bijdoelstelling B, maatregel
l5 dat slechts 2 kilometer GOP-oever is gerealiseerd, terwijl de norm voor 2015 3,8
km is. De indicator staat op groen. Moet daar nog iets gebeuren?

. Bij doelstelling 10, maatregel 19 staat vermeld dat er geen norm is voor de
hoeveelheid natuurvriendelijke oevers. Volgens spreker is de norm echter 37 km,
samenhangend met een in 2014 ingediende motie.

. Bij doelstelling 11, maatregel 20 lijkt het hem dat een realisatie van slechts drie
vispassages in 2015 de groene indicator niet rechtvaardigt.

De heer Verweii (CU)
o Sluit zich, wat de vragen over de investeringen betreft, aan bij mevrouw Otterman.
r Wilweten welke regelingen getroffen zijn voor de afkoop van hoogwaterzones in

Kamerik en Kockengen. Wat als een eigenaar zijn huis verkoopt en niets regelt? Krijgt
het waterschap dan weer te maken met de volgende eigenaar?

. Geeft complimenten voor de uitwerking van de prestatie-indicatoren. Nu is niet alles
met een factor 3 vermenigvuldigd.

o Leest in de Burap dat de schuldenpositie nu € 200 miljoen bedraagt. Hij vraagt hoe de
ontwikkeling van die schuldenpositie is, dit met het oog op de discussies over de
meerjareninvestering van volgend jaar.

t Ziel één onduidelijkheid in de begrotingswijziging die van invloed kan zijn op de
besluitvorming: in het besluit staan drie concrete punten waarop de begroting wordt
aangepast. Uit de tekst zou hij kunnen afleiden dat er op meer punten gecorrigeerd
wordt. ln de kanttekeningen staan ook nog technisch-administratieve correcties, die
budgetneutraal zijn. Nu moeten wijzigingen voldoen aan de drie criteria
rechtmatioheid. uitwerkino besluiten aloemeen bestuur en transparantie. Hii vindt het
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onjuist dat die wijzigingen - die niet voldoen aan die criteria - ook de begroting
corrigeren. Wat is de begrotingswijziging: de drie punten of zit er onder water nog
meer?

De heer Kupers (LNE):
o Meldt dat zijn fractie akkoord gaat met het collegevoorstel en met de aanpassing

jaarschijf investeringen
¡ Merkt bij de Burap, punt 4 op dat tijdens de behandeling van de voorjaarsnota is

besproken, dat een delegatie uit het bestuur het aantal en de inhoud van de prestatie-
indicaties zou evalueren en bezien hoe deze in de toekomst ingevuld kunnen worden.
Dat is nog niet gebeurd. Wat is de stand van zaken daarvan?

. Heeft nog de volgende opmerkingen over de Burap.
Leest op pagina 4 dat er voor de BghU geen indicator beschikbaar is, maar op pagina
27 staat die wel, maar dan zonder kleur. Zonder verdere gegevens zou de indicator
rood moeten zijn.
Vraagt zich ook af waar de financiële buffers gebleven zijn (pagina 4).
Ziet dat de dekking van de onderhoudsuitgaven uit de stelpost investeringen is
gehaald. Meent dat die posten zo verschillen, dat dit niet zonder meer is toegestaan
(pagína 4).
Leest dat er vier weken lang geen gasproductie is geweest op RWZI Utrecht, schade
€ 130.000,-. Vraagt hoe dat mogelijk is en of er inmiddels maatregelen zijn genomen
(pagina 8).
Vraagt hoe het staat met het plan voor de financiering van RWZI Utrecht en de
mogelijke verlaging van het renterisico (pagina 15).
Vraagt of het waterschap nog kans loopt op een boete, nu RWZI Zeist niet steeds aan
de lozingseisen kon voldoen.

Beantwoording
De heer De Jonq:
¡ Merkt op dat er nogal wat technische vragen waren, waarvan hij gehoopt had dat die

in de technische bijeenkomst waren beantwoord . Hij zal zoveel mogelijk vragen
proberen te beantwoorden. Wat na deze commissievergadering nog niet duidelijk is,
wil hij altijd nader toelichten in de aanloop naar de algemene vergadering.

. Verklaart dat deze begrotingswijziging nodig is vanuit de drie criteria: transparantie,
rechtmatigheid en uitwerking besluiten algemeen bestuur. ln drie gevallen waren
wijzigingen nodig.
Ten eerste is de correctie op de rentekosten een effect van de herstructurering van
het leningenpakket, waardoor de rentelasten dit jaar lager zijn geworden. Nu kent het
waterschap 'integrale financiering', wat betekent dat het waterschap steeds het totale
schulden- en leningenpakket bekijkt. De investeringen staan op verschillende
programma's, maar het verkregen rentevoordeel moet terugvertaald worden naar die
programma's. Dat heeft overheveling van geld naar de juiste programma's tot gevolg
en daarover hoort het algemeen bestuur te beslissen. Budgettairneutrale wijzigingen
die binnen de programma's blijven, hoeven niet als begrotingswijziging aan het
bestuur te worden voorgelegd.
Ten tweede is vermindering van het investeringsvolume nodig om redenen die
genoemd worden in bijlage 1. Daaruit blijkt soms dat er sprake is van een bewuste
keuze tot uitstel, zoals bij de vertraging in de verbouw van het waterschapskantoor
ten gunste van de lCT. Er zijn ook aanbestedingsvoordelen geboekt. Bij andere
projecten is minder duidelijk waarom een investering wordt gewijzigd. De heer De
Jong is bereid om vóór de algemene vergadering een lijst op te stellen waarop
duidelijk vermeld staat welke criteria gegolden hebben.
Ten derde wordt het krediet voor Kamerik en Zegveld teruggebracht omdat de
hoogwatervoorzieningen niet zijn doorgegaan en de belanghebbenden
gecompenseerd zijn. ln het watergebiedsplan stonden deze uitgaven genoteerd als
investering, maar het zijn exploitatie-uitgaven geworden. Vandaar dat het bestuur
hierover een uits k moet doen.
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. De rekenrente van 4,25o/o is het gemiddelde rentepercentage dat het waterschap
betaalt over het hele leningenpakket. De lang geleden afgesloten leningen hebben
een hoger percentage dan de nieuwe. De Stichtse Rijnlanden gaat verder met het
herstructureren van leningen, waaronder die voor de RWZI Utrecht. Daardoor zal het
gemiddelde rentepercentage hopelijk verder dalen. Apart lenen voor bijvoorbeeld het
zonnepark is niet de bedoeling; dan zou dat voor elk project moeten kunnen en dat is
ondoelmatig.

. Dat de buffers bij struviet en slibvergisting niet meer aanwezig zijn, is gemeld in de
Burap. Binnen de exploitatiebegroting van de zuivering in 2015 was dat niet op te
vangen. Wel was compensatie mogelijk, want het weerstandsvermogen was groot
genoeg.

o De exoten hebben door een enorme toename in 2015 voor extra kosten gezorgd en
daarom vermelding in de Burap gekregen.

. Bij een kapitaalintensief bedrijf als het waterschap is het investeringsvolume altijd
groter geweest dan wat uiteindelijk besteed is. Vroeger was het verschil tussen
geraamd en gerealiseerd nog groter en moesten soms externe medewerkers worden
ingehuurd. Enkele jaren geleden heeft het bestuur een investeringsplafond ingesteld
- passend bij de omvang en capaciteit van de organisatie - van € 30 miljoen voor de
reguliere taken. Ook bij dat bedrag kan het investeringsvolume niet gehaald worden
door bijzondere omstandigheden zoals aanbestedingsvoordelen, vertraging door
ruimtel ijke-orden i n gsprocedures enzovoort. Het waterschap leert daar wel degel ij k
van: het is de afgelopen jaren veel scherper geweest in het beheersen van de
investeringsvolumes. ln de komende jaren zullen er ook meer investeringen zijn,
zoals POV, KWA, Hollandsche lJssel. ln de huidige begroting staat al€ 42 miljoen
aan investeringen.

. Btj onderschrijding zijn er minder investeringen en dat genereert het jaar daarna
minder kapitaalslasten. Wat dit jaar niet is uitgevoerd, keert het volgende jaar weer
terug op de begroting, maar de € 30 miljoen voor bestaande taken blijft.

o De schuldenpositie loopt langzaam op van € 199 miljoen naar € 208 miljoen eind
2016, anticiperend op de RWZI en andere investeringen. Dat is in vergelijking met
andere waterschappen heel acceptabel, maar toch wil het college samen met het
bestuur een langeretermijnvisie ontwikkelen, juist met het oog op die komende
investeringen.

o Van de BghU is er nog geen rapportage. Er is dus nog geen kwalificatie bekend en is
bij de prestatie-indicatie geen kleur ingevuld.

De voorzitter vraagt de andere portefeuillehouders inhoudelijk vooral in te gaan op de
begrotingswijziging, en op de Burap waar die van belang is voor de begroting.
De heer De Groot:
o Kan vertellen dat het bij de bestrijding van de exoten handelt om ongelijkbladig

vederkruid, dat in het gebied van het waterschap veel voorkomt. ln het bijzonder in
Houten en Nieuwegein is dat verwijderd. Exoten zijn niet te voorspellen. Vandaar dat
het geld komt uit de voorziening toestandsafhankelijk onderhoud.

De heer Beuqelink:
. Zegt dat de afkoppeling op de Utrechtse Heuvelrug een regeling was die voorzag in

een subsidie van particulieren, aangevuld door een gemeentelijke subsidie. Na twee
jaar was maar een fractie van het beschikbare bedrag gebruikt. De rest van het geld
is besteed aan het oefenen met goede landbouwpraktijk en POP3-gelden met de
gebiedscollectieven.

o Meent dat het juiste aantal kilometers natuurvriendelijke oevers genoemd is. Mocht
de PvdD daar anders tegen aankijken, dan hoort hij dat graag.

De heer Jansen op de Haar:
. Zegt dat de gaswinning bij RWZI Utrecht vier weken heeft stilgelegen, doordat een

bypass open heeft gestaan. Daardoor is de temperatuur in de gigantische tanks flink
gekelderd. Het duurt lang voordat de temperatuur in de tanks weer op peil is en het
vergistingsproces is opgestart. Men heeft kritisch gekeken naar de procesvoering op

in de voorbereidi voor dehet terrein maar over een wordt de tanks loo
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. Weet dat RWZI Zeist niet voldaan heeft aan de lozingseisen. ln overleg met

handhaving zijn er enkele procesverbeteringen doorgevoerd. Sindsdien is het niet
meer misgegaan. Het college verwacht dan ook geen boete.

lDe heer Reerink voegt zich bij de vergadering.l

Tweede termijn
De heer Verweii(CU):
o Leest in de kanttekeningen wat anders dan in het besluit. Daarom vraagt hij of hij het

besluit als volgt moet lezen: "...de tweede begrotingswijziging 2015 vast te stellen,
bestaande uit de volgende aanpassingen:". Als dan de punten 1,2 en 3 volgen, is het
besluit voor hem duidelijk.

De heer Travaille (PvdD):
. Stelt voor zijn meer inhoudelijke vragen over de pi's schriftelijk in te dienen. Dan kan

daar in detail naar gekeken worden. Meent dat de groene en oranje vakjes nu een te
positief beeld geven.

De heer Scherrenberq (VVD):
. Vraagt hoe hij er bij de begroting van 2016 zeker van kan zijn dat het college

inderdaad heeft geleerd van de jarenlange onderschrijding van de investeringen.
Mevrouw Otterman (WN):
. Weet nog niet wat de toegezegde verheldering van bijlage 1 inhoudt. Wordt duidelijk

welke budgetvermindering te maken heeft met vertraging, rentevoordeel of iets
anders?

De heer Kupers (LNE):
. Had opgemerkt dat de onderhoudsuitgaven gedekt zijn uit de stelpost investeringen.

Hij vraagt zich af hoe dat boekhoudkundig kan.

Beantwoording
De heer De Jonq:
¡ Kan heel goed leven met de door de heer Verweij voorgestelde mutatie van de

besluittekst: een begrotingswijziging is een aanpassing.
De heer Verweii(CU):
. Licht toe dat hij het besluit las, alsof er nog een vierde punt kon staan: budgetneutrale

technische correcties voor een bedrag van € 850.000,-. Hij begrijpt nu dat dat niet het
geval is.

De heer De Jonq:
¡ Beaamt dat correcties binnen programma's geen bestuursbesluit nodig hebben.
¡ Stelt dat de organisatie investeringen regelmatig probeert te actualiseren. Naar

aanleiding van het rapport "Bouwen aan vertrouwen" is daarover al eens een
discussíe gevoerd. Tussen management en afdelingshoofden en projectleiders is er
tweemaal per jaar overleg, waarbij ook getracht wordt te leren. Mocht het bestuur
merken dat realisatie en raming uit elkaar gaan lopen, kan het altijd aan de bel
trekken.

r Heeft van mevrouw Otterman begrepen datzij een extra toelichting wilde op de
aframingen van de investeringsprojecten. Naast wat er al in de tabel staat, zal
gedetailleerd omschreven worden wat een bewuste keuze is geweest, wat een
aanbestedingsvoordeel, vertraging of iets anders. Dat zal hij vóór de algemene
bestuursvergadering verspreiden.

¡ De bestuurlijke stelpost indexering zit in de begroting om er exploitatie-elementen uit
te kunnen financieren. Het heeft niets te maken met investeringen, maar met de
gevolgen van de exploitatielasten.

De heer Kupers (LNE):
o Heeft in de tekst gezien dat het gaat om de stelpost indexering investeringsuitgaven

van € 600.000,- die wordt ingezet.
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De voorzitter constateert dat met de toezegging dat bijlage 1 verhelderd wordt, het
voorstel rijp is voor doorgeleiding naar de algemene bestuursvergadering, dat het zelfs
als hamerstuk kan worden ingebracht.

Mevrouw Otterman (WN):
. Licht toe dat het haar niet alleen ging om rente- of aanbestedingsvoordeel of

vertraging door capaciteitstekort, maar dat er ook vertraging kan optreden door
gebiedsprocessen in de omgeving en hoe men daarop moet reageren

3.2 Ontwerpbegroting
2016

De heer Jansen op de Haar wijst erop dat in het voorstel al een bedrag staat opgenomen
voor de zonnepanelen RWZI De Bilt, maar daarover moet het algemeen bestuur nog een
besluit nemen.

Eerste termijn
De heer Kuoers (LNE):
¡ Vraagt waarom voor vier projecten € 400.000,- is opgevoerd. Naast een inhoudelijke

toelichting wil hij ook weten of er nog alternatieven in beeld zijn geweest.
. Wilweten welke projecten betrokken zijn bijde initiatieven voor MVO. Dat kan hij in

de stukken niet terugvinden.
. Noemt het e-magazine in bijlage 1 erg handig, maar heeft gemerkt dat de link niet

altijd werkt.
o Zou de bronnen willen kennen van de opbrengsten uit bestuur en organisatie van 2

tot 3 miljoen (bijlage 3).
¡ Zoekt de investeringen voor ICT en veiligheid. Zijn die ondergebracht bij "Bestuur"?

(b¡lage 4)
De heer Verweii (CU):
r Noemt de begroting zonder papier maatschappelijk verantwoord.
o Ziet voor 2016 een investeringsvolume van €.42 miljoen aan kredieten en

€ 20 miljoen aan nieuwe ínvesteringen. Hoe verhoudt zich dat tot het afgesproken
investeringsplafond van € 30 miljoen? Na aftrek van de investeringen van grote
programma's is er nog een overschrijding van het plafond met € 4 miljoen. Volgend
jaar zal dat waarschijnlijk weer het geval zijn, of kan het college verzekeren dat dat
niet zo zal zijn?

¡ Het valt hem op dat er bij het waterschap al een kredietvolume open staat van € 300
miljoen en dat daar nog eens € 20 miljoen bij komt. Als het waterschap per jaar € 40
miljoen zou kunnen investeren, ligt er nog voor acht jaar werk. Wordt al dat werk
steeds vooruit geschoven? Dit punt zou tijdens het komende gesprek over de
voorjaarsnota nader bekeken moeten worden.

o ln het besluit staat duidelijk waar de verschillende grote posten geboekt worden, maar
bij de kleine investeringen is het gebruikelijk dat die bij vaststelling van de begroting
mede zijn vastgesteld. Spreker ziet graag een lijstje met daarop de kredieten van het
nieuwe volume die automatische geaccordeerd worden.

. Bij deze begroting is een nieuw kader toegevoegd: het coalitieakkoord. De
voorjaarsnota is toch het kader? Op basis daarvan stelt het bestuur een begroting
vast. Het coalitieprogramma kan niet als zodanig dienen. Het is ook niet door het
bestuur vastgesteld, maar is daaraan ter informatie voorgelegd.

o Ziet toch veel afwijkingen van de voorjaarsnota die niet nader zijn toegelicht, in totaal
wel voor € 1 miljoen. Die verschillen vragen toch om een verklaring?

. Na vaststelling van de begroting - ook wat de inkomsten betreft - volgen daaruit
automatisch de tarieven, behoudens de nog niet bekende financiële grondslagen. Bij
watersysteemheffing ongebouwd gaat met deze begroting tot € 700.000,- in het rood.
Daarmee komt die heffing uit op ongeveer -20o/o en niet ergens tussen de
afgesproken +10 en 30%. Het college zou later nog een voorstel tot dekking doen,
maar die komt blijkbaar niet uit een extra tarief voor ongebouwd, maar zal een andere
belasti treffen. Dat is niet het kader zoals is roken.

Bestuurszaken / 983578 Pagina 7 van 17



Adviezen/Gonclusies
Gecom bineerde vergadering
commissies Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer en
Systeem, Kwaliteit en Keten
d.d. 14 oktober 2015

^R or srícnrie' I RTINTANDENFÉ

¡ ln het document wordt voor € 400.000,- aan nieuwe prioriteiten gesteld: een aantal
onderzoeken. Spreker had gehoopt dat de ambities groter zouden zijn. Komen de
goede ideeën pas in 2017?

. ln de begroting staan enkele grote projecten vermeld. Er zijn er nog meer. Welke zijn
dat en komen er voor al die projecten ook startnotities?

. Vragen over pi's zal de heer Verweij later concreet stellen.
De heer Travaille (PvdD):
. Complimenteert het college met de opzet van deze begroting. Vraagt of De Stichtse

Rijnlanden vooroploopt met deze aanpak.
o Maakt zich ook zorgen over de watersysteemheffing ongebouwd en vraagt daarom

wanneer de discussie over de kostentoedeling plaats zal vinden.
o Juicht toe dat grote projecten een startnotitie krijgen.
¡ Merkt op dat het in de begroting het op pagina 2 vermelde bedrag aan investeringen

gelezen moet worden als € 42,195 miljoen (een komma in plaats van een punt).
o ZieI dat er in 2016 onderzoek en evaluatie volgen betreffende de veldproef

muskusratten. Wanneer is dat en waarom zijn er meer muskusratten gevangen dan
de prognose aangaf?

¡ Vraagt of de regeling "Gezond water" of "lmpuls kwaliteit stedelijk water" uitgebreid
kan worden respectievelijk kan worden toegepast in het landelijk gebied. Het betreft
hier twee losse voorstellen aldus de heer Travaille.

Mevrouw De Leeuw (AWP):
¡ Wil graag het bedrag dat uit rentevoordeel ontstaat, gebruiken om een spaarpotje te

vormen voor RWZI Utrecht, zodat tarieven niet verder dan de inflatiecorrectie
verhoogd hoeven te worden.

o Heeft begrepen dat het budget voor wateroverlast in de stad slechts € 150.000,- is.
Dat leek haar, gezien de ervaringen in Kockengen, weinig. Klopt het bedrag, en zo ja,
kan dat bedrag dan niet omhoog? Ze denkt dat er meer kan worden geïnvesteerd in
preventie van stad floating in plaats van investering in energiefabrieken.

De heer Drooqers (CDA):
o Stemt over het algemeen in met de solide begroting en geeft een compliment voor de

digitale presentatie.
¡ ls blij met de ruimte voor het nieuwe beleid. Vooral de toekomst van het mooie

veenweidegebied gaat hem aan het hart. Of € 150.000,- genoeg is voor de bestrijding
van wateroverlast, is onzeker. Het is meer een aanzet naar een studie.

. Hecht er belang aan dat de tarieven binnen de afgesproken stijging blijven.
o Mist wel inzet op recreatief medegebruik, waarover niets in de programma's is terug

te vinden, terwijl hiervoor juist bij grote projecten als Lekdijk en KWA kansen liggen
om samen met andere partijen iets voor de bewoners te doen. Heeft begrepen dat er
nog een visie komt over de Hollandsche lJssel en recreatief medegebruik. ls het niet
handig daarvoor nu al wat geld in de begroting op te nemen?

o Vraagt waarom in het overzicht in één oogopslag in bijlage 3 posten staan vermeld,
waarachter streepjes staan. Betekenen dat nullen of nog nader te bepalen?

De heer Scherrenberq (WD):
. Heeft ook lof voor de begroting en voor de budgettaire kaders die daarmee zijn

gesteld.
o Ziet bij de heffingen een tariefstijging aangekondigd van 2,5o/o, maar meent dat het

tarief wordt vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde. Hier is waarschijnlijk
sprake van een opbrengstwijziging van 2,5o/o?

. Bij bestuur en organisatie stijgen de personeelskosten met meer dan 10%, terwijl de
totale begroting binnen de kaders blijft. ls een korte toelichting mogelijk?

. Leest dat de reserve ongebouwd in december opnieuw ter sprake komt. Als het
daarbij gaat om kleine bedragen, is er niet veel aan de hand, maar als het vraagstuk
substantiëler is, wil hij vóór de vaststelling van de begroting in de algemene
vergadering daarover meer duidelijkheid.

. Constateert dat in de loop van de iaren het bedrag van de kwijtschelding stiigt.
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Wanneer is volgens het college de maximale draagkracht bereikt? De kwijtschelding
moet immers door een relatief klein deel van de belastingplichtigen worden
opgebracht.

De heer Van Os (SGP):
o ls tevreden met de nieuwe wijze van aanbieden van de begroting. Het went wel.
o Ziet ook een sterk stijgende lijn bij de kwijtschelding en merkt dat ook bij andere

waterschappen daarover steeds meer vragen worden gesteld. Hoe gaat het
waterschap daar in de toekomst mee om?

De heer Van Bork (PvdA):
o Complimenteert het college met de níeuwe begrotingsopzet en de ambtenaren met

de wijze waarop zij het bestuur geholpen hebben in het technisch overleg.
¡ Juicht de nieuw aangebrachte accenten in de begroting toe: de onderwaterdrainage

in het veenweidegebied, de canon van de geschiedenis, een extra bedrag voor de
bestrijding van de klimaatverandering en het geld dat gereserveerd is voor de
zonnepanelen op de RWZI De Bilt.

¡ Minder te spreken is zijn fractie over de aanbieding van de begroting. Er ontbreekt
een zoeksysteem zoals dat bij iBabs, tabellen zijn verstopt in onderwatersystemen,
om naar een volgend hoofdstuk te gaan moet de gebruiker altijd weer terug. Hoe zal
de argeloze burger hierin zijn weg vinden? Hij kon in elk geval de heer Verweij niet
volgen, als die citeerde uit de stukken. Hoort graag van het college dat er nog
verbeteringen mogel ijk zijn.

o De drie resultaatverantwoordelijke eenheden RWZI's. Muskusrattenbestrijding en
WINNET nemen een flink deel van de begroting in beslag. Blijkbaar is bij de
muskusrattenbestrijding de samenwerking met andere waterschappen met vier jaar
verlengd, zonder dat het algemeen bestuur daaraan te pas is gekomen. Ook staat
beschreven dat het bestuur de opdrachten voor EVR's verstrekt. Hij wil daarom weten
wat die eenheden nu precies zijn, wanneer en hoe het bestuur in kennis gesteld is
van deze eenheden (zijn daarover stukken?) en wat is de bevoegdheid van het
algemeen bestuur ten aanzien van deze eenheden?

o Noemt het goed dat het waterschap op het gebied van de klimaatverandering de
samenwerking met gemeenten zoekt en dat daarvoor € 150.000,- is uitgetrokken. De
PvdA verkeerde in de veronderstelling dat dat geld bestemd was voor het stedelijk
gebied, maar leest nu tot haar verbazing dat dat ook naar landelijk gebied mag gaan.
Hoe is de verdeelsleutel van dat bedrag en zou het college in de volgende
voorjaarsnota met structurele voorstellen kunnen komen om dit incidentele bedrag om
te zetten naar een post voor langduriger beleid?

o Leest bij het programma "Bestuur" onder doelstelling 18.30 dat de overhead toeneemt
van 15o/o naar 27,5o/o. Dat aandeel was de laatste tijd dalende. Hoe komt die toename
en wat denkt het college daaraan te kunnen doen? Onder doelstelling 18.31 staat ook
dat de efficiëntie terugloopt van g7o/o naar 85%. Dat vraagt om een verdere
toelichting.

. Over informatieveiligheid leest hij dat het waterschap in 2016 een eerste plateau in
het aanvalsplan bereikt. Daarbij kan hij zich niets voorstellen en daarover wil hij meer
duidelijkheid.

. Ook cryptisch is de mededeling dat de noodzakelijke verandering van het apparaat in
2014 doorgaat in 2016. Wat wordt daarmee bedoeld?

De heer Reerink (PvdA):
. Heeft bijde voorjaarsnota toegezegd gekregen dat van de kwijtschelding niet enkel

de kosten worden berekend, maar ook wat er bespaard wordt als dat systeem niet
wordt afgeschaft. Dan pas is discussie over kwijtschelding mogelijk. Hijwacht nog op
antwoord

Mevrouw Leenders (WN):
o Complimenteert het college met de begroting. Haar fractie gaat in grote lijnen ermee

akkoord.
willen b heta het financiële beleid zou ze als een bestuur meer
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weerstandsvermogen en de risicoparagraaf, en inzage hebben in vertrouwelijke
documenten over hoe de inschatting van het risico tot stand is gekomen. Dat hoort bij
de controlerende taak van een algemeen bestuur. Nu is het weerstandsvermogen
goed en is alles geTnventariseerd. Als zij echter ziet hoe hoog het investeringsniveau
is en de risico's die het waterschap kan lopen bij de verbonden partijen, heeft ze daar
geen prettig gevoel bij en wil ze weten wat daar de ontwikkelingen zijn en welke
risico's het waterschap loopt, in het bijzonder waar het Aquon betreft.
Voor verschillende accenten is € 400.000,- uitgetrokken, waarvan € 100.000,-
structureel en de rest incidenteel. Ze weet niet wat de ratio is van de hoogte van de
bedragen en ze vraagt hoe die bedragen zich verhouden tot de voorjaarsnota van
2016 als opmaat naar meer acties in de begroting 2017.
Energie, duurzaamheid en innovatie zijn doelstellingen die nog niet genoemd worden
in een pi. Ze wil graag horen wat de ambities zijn op dit gebied en hoe het college aan
dat proces vorm wil geven: wat is haalbaar en hoe werkt het waterschap naar de
goede keuzes toe?
Wil van het college een informatief stuk over de grote projecten als KWA, KWA+,
KWA++ en de permanente oostelijke aanvoer, zodat het bestuur zich op dit vraagstuk
kan oriënteren en zich op de langere termijn daarover kan uitspreken.

Beantwoording
De heer De Jonq:
o Dankt voor alle complimenten over de begroting en de digitale vorm waarin die

gegoten is, hoewel de PvdA-fractie daarop kritiek uitte. Het past wel in het streven om
vanaf 2017 alles digitaal aan te bieden. Hij belooft dat er gekeken gaat worden naar
wat er verbeterd en verder ontwikkeld kan worden.

o De voorjaarsnota, nog opgesteld door het vorige college, is deels het kader geweest
voor deze conceptbegroting. Het was een beleidsarme nota en de bespreking in de
algemene vergadering gaf al aan dat aanvulling gewenst was om het jaar 2016 niet
verloren te laten gaan. Daarom heeft in deze begroting het gewone beleid ook nieuwe
accenten als duurzaamheid en innovatie gekregen en is het financiële kader voor
2016. Heel bewust is de suggestie van de WD gevolgd door tegenvallers niet te
compenseren met tariefsverhogingen, maar met meevallers elders. Zo is de
tegenvaller van de nieuwe cao gecompenseerd door de rentevoordelen, waren
bezuinigingen niet nodig en bleef een ruimte van € 400.000,- over. Die is toegekend
aan de nieuwe accenten die te koppelen waren aan de primaire taken van het
waterbeheer.

. Wat de tariefsverhoging betreft, heeft het college de afspraak: "inflatie plus 1,5%
sparen" aangehouden. Als er niets geks gebeurt, is dat ook het kader voor de
komende jaren: een opbrengst van 2,5o/o. Als in december alle grondslagen als WOZ-
waarde bekend zijn, is vertaling naar de tarieven mogelijk.

¡ Er zijn iets meer opbrengsten dan kosten gepland. Dat heeft te maken met het
afgesproken spaarmodel, waarmee de tarieven voor de RWZI geëgaliseerd worden
en de watersysteemheffing kostendekkend wordt.

o Antwoordt de heer Kupers dat de extra opbrengsten komen uit de
muskusrattenbestrijding. Stichtse Rijnlanden heeft die voor vrijwel de hele Randstad
in exploitatie. Voor het eigen deel betaalt het waterschap, maar het andere deel levert
inkomsten op van de andere waterschappen.

o De uitgaven voor ICT zitten in de paragraaf "Middelen".
. Zegt tegen de heer Verweij dat het investeringsvolume voor bestaande taken

€ 29 miljoen is. Daarnaast zijn er investeringen die te maken hebben met IOVA, POV.
ln totaal zijn de investeringen € 42 miljoen groot. De flinke som aan investeringen die
in de kredieten zit - en waarvoor in de begroting een jaarschijf gestopt is - vraagt ook
om een meerjarenperspectief. Daar is hij het mee eens en hij hoopt volgend jaar ook
samen met de auditcommissie hierover te kunnen discussiëren en een visie voor tien
jaar te ontwikkelen, met alle onzekerheden van dien. Die behoefte deelt hij met de
heer Verweii.
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a Dat de begroting het coalitieakkoord als kader heeft gehad, is niet juist. Bij de
bespreking van de voorjaarsnola zijn allerlei wensen van partijen, inclusief die van de
coalitie, naar voren gekomen. Veel daarvan is gehonoreerd. Zo is deze begroting tot
stand gekomen. De toelichtingen staan bij de verschillende programma's.
ln december komt het college met de concretisering van de tarieven en ook met een
voorstel voor de inloop van de reserve ongebouwd. Dat heeft te maken met de
rechterlijke uitspraak, die nog niet verwerkt is in de voorliggende begroting. Daarover
zal het college bij de tarievenvaststelling aan het bestuur een voorstel doen. Mocht
dat resulteren in een tariefsverhoging, dan kan dat daar besloten worden, los van
verdere kosten en baten. Er is echter landelijk nog veel discussie en andere
oplossingen zijn ook nog mogelijk. Overigens heeft De Stichtse Rijnlanden bij de
vorige begroting voor ongebouwd al een extra verhoging van 5o/o toegepast. De heer
De Jong stelt voor de inhoudelijke discussie hierover in december te voeren.
Het college heeft ook aangegeven dat het meer ambieert en wil onderzoeken wat de
prioriteiten moeten zijn. Het zal voor bepaalde grote projecten ook een soort van
startnotitie schrijven, al heet die soms anders (bijvoorbeeld "position paper"). Bij die
projecten horen ook KWA, POV en Hollandsche lJssel.
Denkt dat mevrouw De Leeuw bij de tarieven een vestzak-broekzakstrategie mogelijk
acht, maar het waterschap wil juist gaan sparen. ln het kader voor 2016 zit weer
€ 30 miljoen voor investeringen. Wat het ene jaar nog wordt uitgespaard, is het
volgende jaar wel nodig als investering. Het is een uitdaging om de taken binnen de
gegeven financiële kaders en tarieven alle taken goed uit te voeren. Als er wat ruimte
overblijft, zal dat eerder kostendekkendheid voor de tarieven opleveren.
De streepjes die de CDA-fractie in de tabellen ontdekte, hebben te maken met de
EVR's. Die moeten nog worden ingevuld. De enige die al is ingevuld, is die van de
muskusrattenbestrijding. Van de andere zitten de kosten nog in andere programma's.
Op de vraag van de WD over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak zegt de heer
De Jong dat die ingrijpend is: er is € 1,2 miljoen uit de reserve ongebouwd gehaald
om terug te betalen aan natuureigenaren die bezwaar hadden aangetekend. Ook in
de nieuwe begroting wordt terugbetaald en dat moet allemaal weer worden ingelopen.
Daarover is een goede discussie noodzakelijk.
De kwijtscheldingsregeling staat in het coalitieakkoord en blijft gehandhaafd. Of er
een omslagpunt is? Hij stelt liever geen als-danvragen. Er is geen reden tot
heroverwegen: een stad als Utrecht staat hierin ook anders dan Amsterdam of
Rotterdam.
Dat de digitale presentatie de heer Van Bork in de problemen brengt, kan hij zich
voorstellen, maar een extra inspanning en hulp van de ambtenaren kunnen veel
moeilijkheden oplossen.
De veranderde percentages van de overhead hebben te maken met een andere
definitie van de opstellingen. Zie daawoor ook de schriftelijke beantwoording van de
vragen uit de technische bijeenkomst.
Op de vraag van WN naar de risico-inschatting antwoordt de heer De Jong dat twee
keer per jaar na interviews een risicoprofiel wordt opgesteld. Nu zijn 93 risico's in
beeld gebracht, die voortdurend worden gemonitord. Een computersimulatie geeft
aan welk bedrag nodig is om 90% van die risico's te kunnen ondervangen. Hij stelt
voor dat vertrouwelijke lijstje voor de bestuursleden bij bestuurszaken ter inzage te
leggen, met het verzoek de gegevens vertrouwelijk te houden. De suggestie van
mevrouw Leenders om die gegevens dan in de toekomstige auditcommissie te
behandelen omarmt hij onmiddellijk.
ln het voorjaar van 2016 komt het WBP ter sprake. Dat wordt het kader voor de
komende jaren. De pi's die daarin staan, borduren voort op wat het bestuur in het
verleden heeft ingebracht. Er was wel een tendens om het aantal pi's terug te
brengen: die waarvan de zin van de meting niet duidelijk was, zijn verwijderd. Ook in
de toekomst zal het bestuur er scherp op moeten letten of pi's meten wat nodig is. Als
het bestuur hierover verder wil nadenken, zou de nieuwe auditcommissie een
discussie kunnen voorbereiden.
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¡ Het college zal het bestuur meenemen in de ontwikkelingen van de grote projecten.
De permanente oostelijke aanvoer zit in de volgende fase na 2021, maar daawóór zal
er al enige duidelijkheid moeten komen.

De heer Jansen oo de Haar:
o ls het eens met het CDA dat er grote kansen liggen bij het recreatief medegebruik en

zegt dat het college probeert nog dit jaar een notitie daarover naar het bestuur te
zenden om die te bespreken in samenhang met het vaanvegbeleid.

. Verklaart dat het college graag met het algemeen bestuur wil spreken over de EVR's,
in dit geval over die van de zuivering. De beweging komt uit de organisatie zelf. Niet
een "Resultaatverantwoordelijke Eenheid" is hier de term, maar een "Eenheid voor
Verantwoord Resultaat". Het college spreekt van een professionaliseringsslag die het
bestuur beter in staat stelt sturing te geven aan de zuiveringsorganisatie.

De heer Beuqelink:
. Noemt voor de heer Kupers enkele projecten die betrokken zijn bij MVO: Aquafarm:

een manier om resten stíkstof en fosfaat in het effluent te benutten, onderzoek naar
het terugwinnen van struviet op het terrein van Nieuwegein, binnenkort de opening
van een oplaadpunt voor elektrische auto's daar. Er zijn gesprekken gaande om te
komen tot een convenant over erfafspoeling. Drie jaar geleden was er al een
convenant met de fruitteeltsector over gebruik van bestrijdingsmiddelen.

. Zegt dat er inderdaad meer muskusratten zijn gevangen dan geraamd. ln enkele
districten was de aansturing niet optimaal. Daar hebben zich populaties ontwikkeld
die groter waren dan voorzien. Bij verbetering van de aansturing worden weer meer
ratten gevangen.

. Het waterschap maakt een beweging van de grotere wateren naar de haarvaten om
juist daar de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er een apart budget "Water in
de stad", dat stedelijk water bedient. Beide sporen wil hij in beeld houden om te zien
wat die opleveren.

o Dat er € 400.000,- is voor vier projecten en daarvan € 150.000,- voor wateroverlast in
de stad is niet veel. Er is natuurlijk meer nodig. Wat nu wel kan, is een model maken
waarin de bui van Kockengen in de stad Utrecht valt en dan kijken waar de
knelpunten zijn. Hoogstwaarschijnlijk komt daaruit de bevinding dat er veel meer geld
nodig zal zijn.

. Op 4 juni 2015 zijn de samenwerkende waterschappen akkoord gegaan met
verlenging van de geldende regeling voor de muskusrattenbestrijding. Uit de evaluatie
kwamen toen enkele aanbevelingen, maar daar zaten nauwelijks bestuurlijke
componenten in. Wel zijn ter uitvoering van een motie de plafonds (die de afgelopen
jaren nooit bereikt zijn) uit de regeling gehaald. Al met al waren er te weinig
bestuurlijke componenten om dit punt in de algemene vergadering te brengen. Het
college heeft zelf het besluit genomen en heeft het bestuur geÏnformeerd in
Bestuursinformatiebrief 9.

. Aquon was genoemd als risicodragende partij. Er wordt een voorgenomen besluit
uitgewerkt om de vestiging Breda te sluiten en nog ander maatregelen te nemen.
Daarnaast wordt bekeken wat de waterschappen van Aquon verwachten.
Waarschijnlijk zal de conclusie zijn dat de meest efficiënte manier om een
laboratorium te runnen concentratie op één locatie is, nieuwbouw of niet. Hoeveel
geld daarmee gemoeid zalzijn is nu nog volkomen onduidelijk. Een bedrag opnemen
in de risico's is voorbarig.

o De heer Beugelink is begonnen met een lijst met duurzaamheidsmaatregelen. Dat
gaat steeds meer lijken op een update van de energievisie. Hij kan zich voorstellen
dat het tijd wordt om te gaan nadenken over pi's op het gebied van duurzaamheid.

De heer De Groot:
o Wijst erop dat het vorige bestuur al een startnotitie over de Hollandsche lJssel heeft

vastgesteld. Bij de verdere uitvoering zal bij het hoofdstuk over recreatie gekeken
worden hoe meeko kansen met andere n benut kunnen worden
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¡ Het nieuwe beleid, met € 150.000,- te besteden aan omgaan met wateroverlast in de
stad, gaat nu over buien in de zwaarste categorie. Het waterschap wil een, niet heel
gedetailleerd, totaaloverzicht van het hele gebied maken. Dat kan inzicht geven waar
de echte knelgebieden liggen, in stad, dorp of landelijk gebied. Daarna start het
overleg met de gemeenten en volgt nader onderzoek in twee of drie regio's. Daarvoor
dient het eerder genoemde bedrag.

o Het waterschap wil voor de langere termijn beleid ontwikkelen over hoe om te gaan
met de bodemdaling in het veenweidegebied. Daarvoor is € 100.000,- beschikbaar,
waarmee onderzoeken als "Sturen met water" vooruit kunnen en onderzocht wordt of
delen van het boezemstelsel kunnen worden afgetakt. Dat moet alles nog vertaald
worden in beleid.

De heer Poelmann:
o Herinnert eraan dat het vorige bestuur ten aanzien van het project Lekdijk een

samenwerkingsovereenkomst met AGV, Rijnland en RWS heeft, waarin beschreven
staat hoe het proces in elkaar zit. Fase I moet rond de jaanvisseling worden
afgerond. Het college gaat het bestuur betrekken bij wat er allemaal gaat gebeuren.
Het college is nog aan het leren over wat er in de dijk zit en hoe die dijk in stukjes te
verdelen is. Het werkt ook nog eens gelijk op met het ontstaan van een nieuwe wet.
Daarom is nog niet duidelijk hoe duur dit project gaat worden, ergens tussen € 150
miljoen en € 450 miljoen. Het bestuur heeft al €193.000,-. gegeven als de eigen
bijdrage van het waterschap. De rest, inclusíef personeelskosten, wordt doorberekend
aan het project. Daarnaast zal structureel €100.000,- dienen voor de opleiding van de
mensen die in de toekomst de dijk in de gaten moeten houden. Dat is kennis die De
Stichtse Rijnlanden zelf in huis moet hebben. Er is dus nog veel onzeker en het gaat
nu nog vooral om het vergaren van kennis. Of er nu een startnotitie komt of iets
anders, het bestuur zal straks betrokken worden bijde verdere ontwikkeling.

o De veldproef muskusrattenbestrijding die eind dit jaar afloopt is onderdeel van een
wetenschappelijk onderzoek. Resultaten zullen niet eerder dan in mei of juni bekend
zijn. Sneller gaat dat echt niet. Het tweede deel van de veldproef loopt nog één jaar
en vier maanden langer door.

. Wat de personeelskosten betreft, is er sinds jaren weer een nieuwe cao voor
medewerkers van de waterschappen. Die hebben dus vrij lang op de nullijn gezeten.
Het nieuwe akkoord leidt wel tot stijging van salarissen, verhoging van de persoonlijke
budgetten voor opleiding en een, weliswaar omstreden, uitbreiding van de
reiskostenvergoeding. Daarnaast is ook de formatie van het college uitgebreid en er
gaat ook nog wat naar ICT in de vorm van personele budgetten.

Tweede termijn
De heer Kuoers (LNE):
¡ Vraagt of het college in de begroting in een oogopslag de grote afwijkingen in de tekst

zou kunnen toelichten.
De heer Verweii (CU):
o Noemt de pi's in de begroting de maatstaf van wat de betrokken werkers moeten

opleveren. Hij proeft dat het aan die prestatiekant rond enkele onderwerpen wel een
beetje mistig is. Dan is het lastig om budget vast te stellen, maar niet tegelijk de
maatstaf, waaraan het algemeen bestuur kan zien wat er aan de hand is. Hij noemt
de pi's van de watergebiedsplannen (pi = 0), natuurvriendelijke oevers (pi = n.v.t.),
energie (pi = 20o/o, terwijl duidelijk is dat het minimum 22o/o moet zijn). Ook wat
duurzaamheid betreft, mogen de pi's best stevig zijn.

o Vraagt wat het college wil, als het in december terugkomt op het inlopen van de
reserves ongebouwd. Dat is hem niet duidelijk, zeker niet omdat in de begroting al
gezegd wordt dat men voor het tarief ongebouwd pas op de plaats moet maken. Er
wordt immers €300.000,- ingeteerd op de reserve. Zijn er in december dan andere
oplossingsrichtingen?

. Verwacht voor alles wat een groot project heet, ook een startnotitie.
De heer Travaille (PvdD):
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o Reageert verheugd op de initiatieven met pi's voor duurzaamheid en energie en sluit
zich aan bij de opmerking van de heer Verweij dat hier best wat ambitie mag blijken.
Daarover wil hij nog wel enkele suggesties doen en denkt dat andere fracties daar
ook bij kunnen helpen.

. Bij het regeling gezond water, vooral bij de impuls waterkwaliteit voor stedelijk water,
ziet hijveel voordelen, niet alleen voor de KRW-realisatie, maar ook voor
medefinanciering vanuit de gemeente en het realiseren van wateropgave in het
stedelijk gebied. Hij zou die regeling wel willen uitbreiden en wil dat wel in een motie
gieten. Hij is daarom benieuwd of er nog andere fracties zijn die daaraan mee willen
werken.

De heer Drooqers (CDA):
o Ziet uit naar de beide notitíes die genoemd zijn voor recreatief medegebruik. Kan zich

voorstellen dat daaraan financiële consequenties verbonden zijn. Heeft dat dan
alsnog een begrotingswijziging tot gevolg?

De heer Scherrenberq (WD):
c Zal de volgende keer zijn vraag scherper formuleren, zodat de heer De Jong die niet

meer weg kan draaien. Dit krijgt een vervolg in de algemene bestuursvergadering.
¡ Ondersteunt het pleidooi van de heer Verweij dat hij bij de begrotingsbehandeling

meer kader wil krijgen, indien het bedrag bij reserve ongebouwd substantieel is.
De heer Van Bork (PvdA):
o Heeft de heer De Jong goed gehoord over het e-magazine en hoopt dat

verbeteringen kunnen worden aangebracht
o Hoorde dat de heer Jansen op de Haar zich bij de EVR's beperkte tot de RWZI's,

maar had ook vragen gesteld over de muskusrattenbestrijding en WINNET. Hij gaat
ervan uit dat bij vaststelling van de begroting er nog geen besluit ligt over deze
eenheden.

. Mist nog een reactie op zijn zorgen over informatieveiligheid.
o Van doelstellingen 18.30 en 1B.31werd gezegd dat de getallen anders geformuleerd

waren. Het ging hem erom dat het e-magazine ook door burgers gelezen wordt. Die
zien staan dat de efficiency sterk achteruit is gegaan. Dat kan men zo niet laten staan
zonder verdere toel ichti ng.

r Vindt nog steeds dat voortzetting van de muskusrattenbestrijding tot 2020 een zaak is
voor het algemeen bestuur.

Mevrouw Leenders (WN):
o Dankt het college voor de antwoorden en hoopt die nu nog iets scherper te krijgen.
o Heeft begrepen dat er vertrouwelijke inzage komt in de risico's.
o Vraagt in welke vorm de KWA nu in het algemeen bestuur wordt meegenomen.
¡ Wil ook weten hoe verschillende doelstellingen op het gebied van duurzaamheid,

energie, hergebruik van grondstoffen en MVO (waaronder inkoop) gerealiseerd
kunnen worden. ls er een proces voor te vinden, waarin het bestuur een rol speelt?

Beantwoording
De heer De Jong:
o Wil de heer Kupers laten zien waar in de begroting de grote afwijkingen zitten.
De heer Kuoers (LNE);
o Stelt dat zijn probleem was dat hij niet direct kon zien waardoor die afwijkingen zijn

ontstaan. Dat had hij graag gevonden op de pagina met de begroting in één
oogopslag.

De heer Peek demonstreert het e-magazine

De heer Verweii (CU):
o Merkt op dat de afwijkingen op de pagina gerelateerd worden aan de begroting van

2015 en niet aan de cijfers van de voorjaarsnota.
De heer De Jonq:
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o Stelt dat de reserve ongebouwd een incidenteel probleem vormt. Bij De Stichtse
Rijnlanden heeft de rechterlijke uitspraak 3000 ha laten omslaan van agrarisch naar
natuur. De financiële gevolgen daarvan heeft het college al in 2014 voortvarend
aangepakt. Nu moet het college een inloopvoorstel doen. Dat heeft geen effect op de
kosten voor 2016, maar mogelijk wel op de tarieven. Die stellen college en bestuur in
december vast. De denkrichting van het college is te bekijken of bij de jaarrekening
2015 de administratieve correctie die bij de jaarrekening 2014 is gedaan,
beleidsmatig geëffectueerd kan worden. Ook komt er een nieuwe notitie reserves en
voorzieningen aan en verder zal er in 2018 een nieuwe kostentoedelingsverordening
moeten zijn.

o ls het met de heer Van Bork eens dat de terugloop van de efficiency beter toegelicht
moet worden. De huidige redactie roept een verkeerd beeld op.

. Hoopt in het voorjaar een voortgangsrapport te kunnen presenteren over de KWA. Nu
is op de website al een verkenning aan de gang. De permanente oostelijke aanvoer,
die mogelijk na 2021 gaat spelen, wordt nu ingepast in de "joint fact finding".

De heer Jansen oo de Haar:
. Zegt dat activiteiten in het kader van recreatief medegebruik plaats vinden binnen de

begroting van het betrokken project, bijvoorbeeld binnen die van de Hollandsche
lJssel. Zo staat het ook in de notitie die binnenkort naar het bestuur komt.

¡ Wil dat college en bestuur samen de kaders stellen aan de EVR's en zo de
professionaliseringsslag maken naar een betere zuivering, hoewel het hier eigenlijk
handelt om een organisatorische kwestie.

De voorzitter vraagt of dit verhaal alleen gaat over de RWZI's of ook over de andere
EVR'S,
De heer Jansen oo de Haar:
. Spreekt alleen over de RWZI's. De andere EVR's behoren niet tot zijn portefeuille.
De heer Van Bork (PvdA):
o Stelt dat hij meer wil weten van de EVR's Zijn bezorgdheid geldt bijvoorbeeld de

verlenging van de overeenkomst bij.de muskusrattenbestrijding: die gaat volledig
buiten het algemeen bestuur om.

De heer Poelmann:
¡ Antwoordt dat EVR's het werken bij het waterschap bedrijfsmatiger, zakelijker en

professioneler maken. Over de muskusrattenbestrijding heeft het bestuur twee jaar
geleden uitvoerig overlegd hoe de zes waterschappen met een budget van iets
minder dan € '10 miljoen konden draaien. Er waren afspraken over de
budgetontwikkeling van de muskusrattenbestrijding in de komende jaren en zonder
bijzondere ontwikkelingen kan men ervan uitgaan dat die werkwijze wordt
gecontinueerd. Als de veldproef gereed is, zullen alle waterschappen weer gaan
overleggen of er veranderingen nodig zijn. Bij de verlenging van de overeenkomst is
niet afgeweken van de door het algemeen bestuur aangegeven randvoorwaarden en
is het eerdere beleid voortgezet.

¡ Wil nog even vermelden dat het vorige bestuur nog een GOP heeft vastgesteld voor
de zuivering, niet zijnde RWZI Utrecht, voor vijf jaar en ongeveer € 45 miljoen. Het
bestuur hoeft dan ook niet meer voorstellen te behandelen, zolang binnen de kaders
gehandeld wordt.

¡ Als nabrander uit de eerste termijn:wat de nieuwe normering betreft de keringen, die
wordt voor de primaire keringen per 1-1-2017 vastgelegd. Dat heeft ook gevolgen
voor de regionale keringen, waarvoor ook normering moet komen. De € 100.000,- is
daarvoor bedoeld.

De voorzitter stelt de commissie voor dit punt met alle verwijzingen en toegezegde
wijzigingen door te leiden naar de algemene bestuursvergadering. Daar verwacht hij nog
wel enige discussie. De vergadering is het met hem eens.
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3.3 Wijziging gemeen-
schappelijke regeling
RHC Rijnstreek en
Lopikerwaard

Eerste termijn
De heer Drooqers (CDA):
. Begrijpt dat er sprake is van een technische aanpassing, maar die is vooral

ingegeven door de verandering van het dualisme naar het monistische stelsel. Daar
heeft het waterschap niet mee te maken, dus vanwaar deze aanpassing?

o Vraagt of de verbouwing van het Woerdense stadhuis van invloed is op de archieven
en de mogelijke tarieven daarvoor.

De heer Ten Heuw (CU):
o Heeft de indruk dat het voorstel op enkele punten niet juist is. Daarom vraagt hij over

welk type samenwerkingsregeling het hier gaat?
o Het voorstel lijkt een kopie van het voorstel dat aan de gemeenteraad van Woerden is

voorgelegd, dat geëigend is voor samenwerking tussen gemeenten onderling en niet
tussen waterschap en gemeenteraad. Voorstel en voorgestelde regeling zijn
onduidelijk en juridisch waarschijnlijk niet zuiver.

. Volgens het voorstel moet vanwege de wijziging van de WGR per 1-1-2015 diverse
gemeenschappelijke regelingen worden gewijzigd. Geldt dat ook voor andere
gemeenschappel ijke regelingen waataan De Stichtse Rijnlanden deel neemt?

De heer G. Jansen (WN):
¡ Sluit zich aan bij de vragen die de heer Ten Heuw gesteld heeft.
r Vraagt zich ook af hoe het bestuur in algemene zin omgaat met gemeenschappelijke

regtelingen. Hij voorziet onder andere de discussie die straks losbarst over Aquon.
De heer Reerink (PvdA):
o Wacht de beantwoording van de portefeuillehouder af.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
o Antwoordt dat landelijke wetgeving inderdaad noopt tot aanpassing van de

overeenkomst. De meeste vragen zijn van juridische aard en daar hij geen jurist is,
heeft hij tijd nodig en zal die vragen schriftelijk beantwoorden.

. De verbouwing van het stadhuis treft ook het archief en zal waarschijnlijk ook
gevolgen hebben voor de financiële bijdrage van het waterschap en de andere
partners. Zodra hijdaarover duidelijkheid heeft, komt hijterug in de vergadering. Het
gaat echter niet over heel grote bedragen.

. Hoort dat er ook voor de BghU een wijziging aankomt.
De heer G. Jansen (WN):
o Vraagt hoe het algemeen bestuur bij dit soort constructies zijn verantwoordelijkheid

kan nemen en hoe de verhouding met het college precies ligt. Hoe wordt een
bestuurslid door een collegelid hierbij betrokken?

De heer Jansen op de Haar:
. Wil ook op deze vraag graag schriftelijk terugkomen.
De heer Reerink (PvdA):
¡ Vraagt bij de antwoorden over de kosten uit te splitsen tussen de hogere kosten die

de gemeente Woerden in rekening brengt, en de kosten die voortvloeien uit de
nieuwe wetgeving.

De voorzitter stelt voor dit stuk met alle vragen en opmerkingen door te geleiden naar de
algemene bestuursvergadering. De vergadering stemt toe.

4. Stukken ter consulteríng

Er voor deze stukken ter

S.lnformerend deel

5.1 Mededelingen De heer Van Bork (PvdA) meldt dat er de vorige avond afscheid is genomen van een
aantal schouwmeesters, onder wie ook de heer De Groot en hijzelf. Bij dat afscheid was
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als ingekomen stuk een brief van de dijkgraaf. Namens alle afscheidnemende
schouwmeesters en hun partners wil hij de dijkgraaf bedanken voor die mooie brief

5.2 en stukken Er zijn geen ingekomen stukken.

6. Rondvraag

De heer Reerink (PvdA) heeft gelezen dat deze week de Week van het water was,
waaraan veel waterschappen hebben deelgenomen, maar niet De Stíchtse Rijnlanden.
Hij vraagt waarom het waterschap niet meedeed en waarom hij net van die activiteit op
de hoogte was gesteld.
De heer Poelmann antwoordt dat het departement deze week van het water had
uitgeroepen, maar daaraan geen budget had vastgeknoopt. Het waterschap had dit jaar
geen activiteiten op de rol staan en omdat er al allerlei gebeurd was op het gebied van
communicatie, heeft het dit verder voorbij laten gaan.

Mevrouw Otterman (WN) geeft door dat wie behoefte heeft aan meer informatie over
financiën en begrotingen zich kan opgeven bij iemand van het scholingsclubje: bij de heer
Droogers, de heer A. Jansen of bij haarzelf.

De heer Bruqoink (LNE) wil een compliment uitdelen. Hij zegt dat hij in de tijd dat hij in
het bestuur zit, al heeft kunnen ervaren dat de stukken kort en goed geschreven zijn. Hij
kan bijna volstaan met het lezen van de voorgelegde besluiten. Met een bestuurlijk
relevante toelichting erbij, zou hij misschien een aantal bijlagen kunnen missen.

De heer Travaille (PvdD) vraagt nogmaals hoe uniek het is dat de bestuursleden een
e-magazine krijgen.
De heer De Jonq antwoordt dat het waterschap hierin voorop loopt. Hij zag een publicatie
waarin stond dat de provincie Overijssel voor een digitale begroting had gekozen: groot
landelijk nieuws. Misschien moet het waterschap ook de publiciteit zoeken.

7. Sluitins

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur, dankt allen voor hun inbreng en wenst
ieder wel thuis.

Voor akkoord,
van

De

bestuur d.d. 1l november 2015

C.J. Vos
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