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de heer J.A.G.W. Droogers (CDA)
de heer K.P.T. Valk (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 A. Travaille (PvdD)
de heer E. Verkaik (W@l)
de heer E.W. ten Heuw (ChristenUnie)
de heer J.P. Verweij (ChristenUnie)
de heer A.E. Jansen (AWP)
de heer C. Mandersloot (SGP),
de heer F. van Os (SGP)
de heer G. Kooy (LNE),
de heer J.F.C. Kupers (LNE)
de heer E.C. Merkens (LNE)
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:
R. Bronda, M. van de Griendt, W. Heijbroek, E. Lodder en A. Peek

Añffeziq:
mevrouw E. de Leeuw (AWP), mevrouw T. van Soest (LNE) en de heren A.J.H. de
Beaufort (LNE), C.P. Bruggink (LNE), S. Groenendijk (WD) en R.D. Woittiez (WD)

1 en

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.

Agenda
Ter consultering wordt toegevoegd punt 4.1: lnspraakrijpheid waterbeheerplan
"Waterkoers 2016-2021' . Dit stuk is in de speciale commissiebijeenkomst van 24
november 2015 besproken. Daarnaast wordt - zoals op 24 november is aangekondigd -
punt 3.7: "Vaststelling partiële herziening peilbesluit Lopikenrvaard" naar voren gehaald.
Hiervoor hebben zich namelijk twee insprekers gemeld. Met inachtneming van het
bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.
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2. Leeswiizer m et acti ep u nte n I ii st

Actiepunt 16: de heer Travaille (PvdD) leest in de toelichting dat de kaders bij principes
als'de vervuiler betaalt' en 'goed gedrag belonen' niet zomaar in het hele waterschap
kunnen worden ingevoerd. Dat betreurt hij. Hij zoekt juist naar mogelijkheden om de
KRW-aanpak minder vrijblijvend te maken dan in het emissieplan vermeld staat. Hijwil
een voorstel indienen voor de bespreking van de voorjaarsnota en vraagt wie zich daarbij
zou willen aansluiten. De voorzitter meldt dat het college dit punt meeneemt.

Actiepunt 4: het valt de heer Kupers (LNE) op dat de bezetting van het Waterschapshuis
is teruggebracht van 37,5 naar 25 fte's, maar dat de begroting ongeveer gelijk is
gebleven. Hij vraagt zich af wat daar aan de hand is.
De heer Beuqelink heeft enige tijd in het dagelijks bestuur van het Waterschapshuis
gezeten. Daarom durft hij al een voorlopig antwoord te geven, maar hij zal nog nagaan of
het werkelijk is zoals hij zegt. Het verkleinen van de vaste staf brengt reorganisatiekosten
met zich mee. Hij vermoedt dat die kosten nu in de begroting staan.

Actiepunt 5: de heer Kupers (LNE) vraagt wat met de 'pilot voorzieningenniveau van het
watergebiedsplan Wijk bij Duurstede' bedoeld wordt.
De heer Beuqelink antwoordt dat in het zoetwateraanvoerplan van het Deltaprogramma
de vraag wordt gesteld tot waar de zorgplicht van het waterschap gaat om zoet water te
leveren boven de basisinspanning. Om dat te kunnen bepalen moet men het eens zijn
over wat de basisinspanning is. Het Eiland van Schalkwijk fungeert als een pilot in de
voorzieningendiscussie van het Deltaprogramma.

Actiepunt 18: de heer Van Bork (PvdA) ziet dat het college in het tweede kwartaal van
2016 een verhaal over de EVR's kwijt wil. Hij vraagt of het bestuur dat verhaal dan ook
vóór de voorjaarsnota kan krijgen. Zijn fractie meent dat dat van betekenis is voor de
begroting.
De heer De Jonq stelt dat er geen directe relatie is tussen begroting en EVR's. ln de
begroting komt geen apart programma voor EVR. De EVR's gaan vooral over de interne
sturing binnen de organisatie, maar daar zitten wel bestuurlijke kanten aan. Die worden in
het algemeen bestuur besproken. Hij gaat aan de dijkgraaf de vraag doorspelen of die
het verhaal vóór de behandeling van de voorjaarsnota kan vertellen.

De heer Kupers (LNE) ziet onder actiepunt 16 zowel bronaanpak als zonnepanelen
vermeld staan. De lay-out blijkt hier verwarrend: De zonnepanelen horen bij actiepunt 17
Hierna volgt agendapunt 3.7

3. Stukken ter adviserÍng

3.1 Verwerking uitspraak
Hoge Raad m.b.t.
natuurterreinen ij

reserves

Volgt op agendapunt 3.7
De voorzitter vraagt wat de commissie vindt van het plan om de financiële gevolgen van
de uitspraak te verwerken, met name van de eerste stap: de herberekening van de
kostenaandelen over de jaren 2009 Um 2015 voor de jaarrekening 2015, en de
technische correctie ten aanzien van de toerekening van het renteaandeel dat in 2014 ten
laste van de reserve van de categorie Ongebouwd kwam.

Eerste termijn
De heer Merkens (LNE):
. Heeft al antwoord op de technische vragen die hij gesteld had. Hij vraagt zich wel af

hoeveel hectares van het waterschap nu geoormerkt zijn als natuurterrein: 3000 ha of
4200 ha?

Bestuurszaken / DM999634 v1 Pagina 2 van 26



Adviezen/Gonclusies
Gecom bineerde vergadering
commissies Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer en
Systeem, Kwaliteit en Keten
d.d. 26 november 2015

F. , ;llfl¡.t11,".).i r;:tti,ìi,
DE STICHTSE
RIINTANDEN

a De opgebouwde reserves zijn nu negatief voor de categorie Ongebouwd.
Dat wordt weer positief, maar daarvoor is wel een grote belastingverhoging nodig, die
moeilijk is uit te leggen aan de achterban. Een extra verhoging in 2016 is aan
Ongebouwd niet te verkopen. Er is immers afgesproken dat lastenverhoging in
evenredigheid zou gebeuren, metlo/o extra boven op de inflatie.

De heer Scherrenbers (VVD):
r Vindt de notitie duidelijk. De effecten worden verrekend met de kostentoedeling, maar

het effect van deze aanpassing is dat de uitgangspunten van de ooit vastgestelde
kostentoedeling niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid. Volgend jaar gaat
het gesprek over de kostentoedeling in 2018 en later, maar hoe denkt het college dit
verschil in de lopende periode op te lossen?

De heer Verweii (CU):
o ZieI dat er € 1,3 miljoen minder is binnengekomen. Dat bedrag is in de boeken

verwerkt, waardoor de reserve Ongebouwd negatief is. Hij begrijpt dat daarbij niet
gerekend is met de rente en dat de € 126.000,- een automatische correctie is, die
samenhangt met de overboeking van het overgeboekte bedrag. Dat lijkt hem correct.

¡ Vindt de tweede correctie, de overheveling van € 334.000,- van Gebouwd naar
Ongebouwd niet voortvloeien uit de uitspraak van de Hoge Raad, maar een politieke
keuze. Betreurt het daarom ook dat de discussie over het weer op peil brengen van
de reserves wordt uitgesteld tot de voorjaarsnota. De verschuiving van de
belastingopbrengst kan niet zonder een hernieuwde kostentoedeling.

De heer Verkaik (W@l):
o Vraagt zich ook af of de verschuiving niet gelijk met de belastingverordening

besproken moet worden.
o Meent dat de uitspraak van de Hoge Raad op 7 juli 2014 was, en niet op 7 november.
o Wil weten wat het juiste oppervlak nieuwe natuur is, 3000 ha of 4200 ha.
¡ Vraagt op wie de kosten van de natuur verhaald moeten worden: op de categorie

Ongebouwd of is hier sprake van een algemeen belang? ls het redelijk de
herberekening op deze manier te doen?

De heer G.J.P. Jansen (WN):
o Weet dat de herberekening ingewikkeld is en dat die veel categorieën raakt, maar wil

zeggen dat zijn fractie met de voorgestelde oplossing kan leven.

Beantwoording
De heer De Jonq:
o Erkent dat er sprake is van een complex technisch verhaal. Hij heeft gepoogd het zo

toegankelijk mogelijk te maken. Er waren na de technische bijeenkomst blijkbaar nog
enkele technische vragen over. Die zal hij ook beantwoorden.

o Kern van het vraagstuk: het waterschap heeft gronden die eigendom waren van
landeigenaren of natuurorganisaties maar verpacht aan agrariërs, altijd beschouwd
als agrarische grond. De Hoge Raad heeft - toch op 7 november 2014 - bepaald dat
het doel van het beheer de doorslag geeft, ook al is er agrarisch medegebruik. Daar
een hectare landbouwgrond € 75,- oplevert, en een hectare natuur € 5,-, moest het
waterschap flink wat geld teruggeven. Dat geld kwam uit de reserve Ongebouwd. Als
gevolg daarvan werd de reserve Ongebouwd negatief en moest er een inloopvoorstel
gedaan worden. Het waterschap zal nu het vraagstuk van het draagvlak Ongebouwd
(het aantal hectares dat nog opgelegd kan worden) in drie stappen oplossen. De
eerste stap van het voorstel is: proberen de reserve Ongebouwd aan het einde van
2015 positief te krijgen. De tweede stap is: de nieuwe "Nota reserves en
voorzrenr waar b de o t. Er n meer redenen om
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die te actualiseren. De derde stap is: de kostentoedeling

a Het college heeft ervoor gekozen om bij deze incidentele ontwikkeling niet ook al de
hele discussie over de kostentoedeling te betrekken.
De heer Merkens gaf al aan dat hij ontwikkelingen rond Ongebouwd ziet die a^taar
gaan landen. Daar kan de vergadering dan bij de kostentoedeling op terugkomen en
misschien komen ook andere onderwerpen als 'De vervuiler betaalt' of de gestegen
grondprijzen ter sprake. Daarom heeft het college ook voorgesteld de nieuwe
kostentoedelingsverordening in te laten gaan op 1-1-2018. ln 2016 vindt dan de
discussie daarover plaats.
Het voorliggende voorstel gaat over de eerste stap: het positief krijgen van de reserve
Ongebouwd vóór eind 2015. De heer Verweij heeft het goed gezien dat de
rentecomponent in de uitneming uit de reserve Ongebouwd eigenlijk niet klopte,
omdat het waterschap geen rente toerekent aan dit soort reserves. Dat is dus
gecorrigeerd. Het college denkt dat het tweede deel ook een technische exercitíe is:
het teruggeven van € 1,3 miljoen. De kostentoedelingsverordening van 2009 ging uit
van de waardeverhouding tussen de verschillende categorieën. Als het waterschap
de uitspraak van de Hoge Raad toen gekend had, was de waardeverhouding tussen
de categorieën anders geweest. Het college stelt voor dat met terugwerkende kracht
door te rekenen. Als de opbrengsten herrekend worden, zou dat ook moeten met de
kosten. Dat zou, zoals de heer Veruveij wil, kunnen door de percentages van de
kostentoedelingsverordening formeel te corrigeren. Het college doet dat liever bij de
jaarrekening. Het verschil tussen Ongebouwd en Gebouwd is 0,1o/o, zijnde
€ 334.000,-.
Het verschil in de genoemde aantallen hectares komt doordat bij de jaarrekening van
2014 is uitgegaan van de hoeveelheid hectares die toen onder beroep lagen: 3000
ha. Het aantal natuurhectares niet onder beroep was 1200 ha. Het waterschap hoeft
daar niet terug te betalen, maar het zal die in de toekomst ook een lagere aanslag
sturen.
De kostentoedeling representeert nu nog steeds de huidige situatie. ln de toekomst
gaat het waterschap de toedeling actualiseren met alle nieuwe waarden.
De heer De Jong spreekt niet van een politieke keuze. Het college heeft bij het
corrigeren alleen op de uitspraak van de Hoge Raad gelet. Natuurlijk komt er in het
bestuur een discussie over de kostentoedeling en wordt rekening gehouden met de
afspraken in het coalitieakkoord. Eerst zal het college in beeld brengen wat de
gevolgen zijn van ontwikkeling in de afgelopen zeven jaar. Waarschijnlijk komt het
college met enkele scenario's om een zorgvuldig besluit mogelijk te maken.

a

a

a

a

Tweede termijn
De heer Merkens (LNE):
. ls positief over de discussie over de reserves.
o Wijst erop dat de agrarische grondprijs wel gestegen is, maar dat die niet gerelateerd

is aan de watersysteemheffing ongebouwd. Een dergelijke koppeling raadt hij ook ten
zeerste af.

r Wil van de heer De Jong nog de verzekering hebben dat de categorie Ongebouwd
het volgende jaar niet weer geconfronteerd wordt met extra lasten.

De heer Verweii (CU):
. Wil nog dieper ingaan op de vraag of er sprake is van een politieke keuze of een

volledig exacte correctie van de belastingopbrengsten. ln de systematiek is er in de
kostenverdeling een verhouding tussen wat Gebouwd en wat Ongebouwd opbrengt,
zoals vastgelegd in de kostentoedelingsverordening. Zolang die niet gewijzigd is, is

Raad heeft betredat de verhoudi De uits van de
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de hectares binnen de categorie Ongebouwd en hoe daar de kosten zijn verdeeld.
Kan de heer De Jong uitleggen hoe de uitspraak van de Hoge Raad effect kan
hebben op de kosten die de categorie Gebouwd moet betalen, als het bestuur niet
discussieert over de kostentoedelingsverordening. Dat lijkt hem niet juist.

De heer Verkaik (W@l):
. Vraagt hoe andere waterschappen met de uitspraak van de Hoge Raad omgaan.

Welke tijdelijke oplossing hebben die en welke definitieve?
De heer Scherrenberq (WD):
o Vraagt of er nu sprake is van een materiële of een formele aanpassing, zoals de heer

Verweij bedoelt. ln feite wordt de kostentoedeling toch veranderd.

Beantwoording
Ðe heer De Jonq:
¡ Antwoordt de heer Merkens dat die gelijk heeft wat de waardeberekeningen betreft.

Bij de periodieke vaststelling van de kostenverdeling wordt echter wel met andere
waarden gerekend. Gedurende de looptijd van de verordening verandert die
verhouding niet. Eens in de zoveel jaar is er een actualisering, en dat gaat nu in 2016
en 201 7 gebeuren.

o Kan zich voorstellen dat de heer Verweij het niet eens is met het gevolg van de
'technische' keuze. De verhouding ligt tijdens de looptijd van de verordening
inderdaad vast. Echter, toen het waterschap de kostenverdeling vaststelde, had
niemand kunnen weten dat de Hoge Raad deze uitspraak zou doen. Vanuit de
gedachte: "Wat als we de effecten van deze uitspraak verwerken" is het redelijk om
niet alleen de opbrengsten uit Ongebouwd te halen, maar ook te kijken naar wat
gedurende de afgelopen jaren een redelijke toerekening van de kosten is geweest.
Daarop is een correctie toegepast als ware die verhouding in 2009 al bekend. Die
verhouding is nu met 0,1 % gecorrigeerd. De heer De Jong noemt dat geen politieke
keuze. Als dat wel zo zou zijn, dan was er een ander type discussie geweest. Nu is
enkel gekeken naar wat de uitspraak betekent voor het opleggen van lasten aan de
verschil lende categorieën.

. Antwoordt de heer Verkaik dat De Stichtse Rijnlanden nog een van de weinige
waterschappen is met zeer gedetailleerde, gesplitste egalisatiereserves. De meeste
waterschappen hebben een reserye watersysteemheffing en een reserve zuivering,
en dus geen overheveling van reserves van de ene naar de andere categorie. Ze
hebben wel te maken met de uitspraak van de Hoge Raad en denken soms aan een
lastenverhoging van de Ongebouwd tot 20%.

o Bij het volgende agendapunt gaat de discussie over de consequenties voor de
tarieven. Daar hoort ook een tariefsverhoging voor Ongebouwd bij. Als het bestuur
straks het college volgt, is ook dat aspect verwerkt in de tarieven. Het jaar daarna
volgt de discussie over de nieuwe kostentoedeling. Dan gaat er veel meer spelen en
komt ook de vraag aan de orde hoe rechtvaardig het is dat veel lasten bij Ongebouwd
terecht zijn gekomen.

De voorziltel constateert dat dit punt door kan naar de algemene vergadering, maar dan
niet als hamerstuk.

3.2 Wijziging belasting-
verordeningen 2016

De voorzitter vraagt de commissie in te stemmen met de aanpassing van de
belastingverordening en de vaststelling van de tarieven voor 2016.

Eersfe termijn
De heer Van Os (SGP)
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a Weet dat de kostentoedeling later aan de orde komt, maar wil het college alvast
meegeven dat het aantal hectares Ongebouwd structureel zal afnemen en dat daar
niet elk jaar een flinke lastenverzwaring uit kan volgen.
Voor 2016 is de verhoging alfors te noemen.

De heer Verweii (CU):
o Wijst de heer Van Os erop dat er al jarenlang een niet-kostendekkend tarief voor

Ongebouwd gehanteerd is. Voor sommigen zal het moeilijk uit te leggen zijn dat er nu
een inhaalslag gemaakt wordt na een tijd waarin de tarieven zeker €10,- per hectare
te laag waren.

o Vraagt of bij de verdeelsleutels van deze belastingverordening de huidige
kostentoedelingsverordening 2009 is gehanteerd of dat hier ook voorgesorteerd is op
de andere waardeverhoudingen, zoals in agendapunt 3.1 besproken.

Beantwoording
De heer De Jonq:
. Zegt dat de heer Van Os terecht een politiek punt noemt dat bij de bespreking van de

kostentoedeling een rol speelt. De ontwikkeling van de grondslag hectares
Ongebouwd is al langere tijd aan het dalen, en nu nog extra door de uitspraak van de
Hoge Raad. De opmerking van de heer Verweij is niet de hele waarheid: ook de
tarieven Gebouwd zijn aljaren niet-kostendekkend. Het probleem is nu dat de reserve
Ongebouwd negatief is. ln de begroting 2016 is er ook van de reserve Gebouwd een
onttrekking om het tarief Gebouwd te dempen.

Antwoordt de heer Verweij dat bij de verdeelsleutels met de kostentoedeling 2012 is
gewerkt. Deze heeft - wat de verhoudingen betreft - dezelfde percentages als die
van 2009. De speciale exercitie, zoals besproken bij het vorige agendapunt, diende
alleen voor het oplossen van de negatieve reserve Ongebouwd.

a

Tweede termijn
De heer Verweii (CU):
o Wil een verdere discussie tijdens de bestuursvergadering.
De heer Verkaik (W@l):
¡ Vraagt of er voor de tarieven 2016 rekening gehouden wordt met 4200 ha minder

Ongebouwd.
. Merkt op dat er in het waterschap op de lange termijn geen toename meer is van de

natuur en dat er heel weinig rekening wordt gehouden met de afname van agrarische
grond en de toename van bebouwde grond.

Beantwoording
De heer De Jonq:
o Antwoordt dat in de berekeningen voor 2016 de maatstaven geactualiseerd zijn,

inclusief de 4200 ha. Naar de toekomst toe zal er altijd een ontwikkeling blijven. Soms
lijken dan bij Ongebouwd hectares te verdwijnen: waar een nieuwbouwwijk verrijst op
agrarisch gebied, komen de verloren hectares niet terug in een andere categorie,
maar verschijnt daar nieuwe OZB-opbrengst. De grondslagen voor de berekening van
de tarieven zullen elk jaar opnieuw bekeken en geactualiseerd worden.

De voorzitter stelt vast dat dit punt kan worden doorgeleid naar de algemene
bestuursvergadering, maar dat het geen hamerstuk zal zijn.
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3.3 Vaststel li ng controle-
protocol2015

Eerste termijn
Mevrouw Leenders (WN):
. Heeft niets aan te merken op het controleprotocol. Het zou van belang kunnen zijn

om ook eens goed te kijken naar bijzondere aandachtspunten, die dan mee kunnen in
een management letter. Die aandachtspunten zou het bestuur op het netvlies moeten
hebben, voor 2015 bijvoorbeeld het investeringsniveau en enkele grote projecten.
Voor 2016 moeten de bestuursleden met elkaar in gesprek over wat ze risicovol
vinden en extra willen controleren. Daarbij denkt ze aan lCT, KWA+ en het
aanbestedingsbeleid. Dat hoeft niet voor de hele organisatie, maar het gaat er wel om
dat het algemeen bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt. later zal ze nog spreken
over de auditcommissie.

De heer Reerink (PvdA):
o Vindt het jammer dat de portefeuillehouder niet aanwezig is bij de pre-auditmeeting.

Daar worden de aandachtspunten voor de interimcontrole vastgesteld. Voor de rest
heeft hij geen opmerkingen.

De heer Ten Heuw (CU):
o Ziet dat het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid niet in het normenkader is

opgenomen en niet door de accountant getoetst wordt, terwijl dat wel moet voldoen
aan allerlei eisen en beginselen. Wie kijkt daar nu naar?

o Vindt in bijfage 2 in het normenkader allerlei achterhaald of niet meer bestaand beleid
c.q. wetgeving. Hoe gaat een accountant ingetrokken wetgeving toetsen?

De heer Scherrenberq (VVD):
o Heeft ook complimenten voor het stuk.
o Hoopt dat de op te richten auditcommissíe bij de interimcontrole van gedachten kan

wisselen met de portefeuillehouder.
De heer Koov (LNE):
o Sluit zich aan bij de opmerkingen van mevrouw Leenders over de aandachtspunten,

ook al geldt dat voor later. Enige focus lijkt hem verstandig.
. Vraagt zich af hoe groot de onzekerheidsmarges kunnen zijn. Bij een

overheidsinstelling als De Stichtse Rijnlanden kunnen die leiden tot grote bedragen.
De accountant zal in de praktijk met kleinere onzekerheidsmarges werken.

o De vraag rijst dan of het waterschap die marges ook niet krapper kan nemen. Zou dat
dan kunnen leiden tot verschrikkelijke financiële gevolgen of maakt dat niet zoveel
uit?

. Heeft de indruk dat toepassing van het hele normenkader veel te veel werk kost. Kan
dat niet operationeler geformuleerd worden?

Beantwoording
De heer De Jonq:
. Zegt dat het controleprotocol vrijwel hetzelfde is als dat van 2014. Het enige verschil

is dat het normenkader is geactualiseerd. Graag verneemt hij wat verouderd of
gewijzigd is, hoewel hij ervan uitgaat dat de accountant ook op de hoogte is van de
actuele situatie. Hij zal zeker aandacht aan dat normenkader besteden.

o Noemt de opmerkingen van mevrouw Leenders terecht: deze controle is een
instrument van het algemeen bestuur om te toetsen of er in de rekening een getrouw
beeld wordt gegeven en of het waterschap rechtmatig heeft gehandeld. Het college
en de accountant kijken ter controle periodiek wat dieper in de administratie. Zo komt
het aanbestedingsbeleid eens in de zoveel jaar uitgebreid aan de beurt voor een
controle. Veel van de genoemde elementen zitten ook in de reguliere controle van de
accountant. Het kan zijn dat het bestuur toch op basis van ervaringen een extra
aandachtspunt wil, zoals ooit ook naar aanleiding van het rapport "Bouwen met
Vertrouwen" extra aandacht is gekomen voor projecten, subsidies en de administratie
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daarvan. De auditcommissie heeft als taak gesprekspartner te zijn met de accountant
en zal met hem afstemmen over alle onderzoeken en sturen op wat accountant,
college, Rekenkamer kunnen onderzoeken.
De pre-auditmeeting tussen accountant en organisatie bij de interimcontrole heeft een
ander doel.
Daar worden afspraken gemaakt over de organisatorische zaken - zoals wanneer de
accountant bepaalde stukken nodig heeft -, maat beleidsmatige kwesties komen daar
niet ter sprake. Daarvoor zijn de andere contacten met de accountant.
Bij het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid kan het bestuur toetsen of aan alle
externe regelgeving is voldaan. De regels die het college zelf maakt, vallen niet onder
die toetsing. Het college kan die regels ook zelf gemakkelijk veranderen.
De onzekerheidsmarges in het protocol zijn zeer gebruikelijk. ln voorgaande jaren zat
de rapportagetolerantie op 20%. Dat is al teruggebracht naar 5%, mede op aanraden
van de accountant. Bij nog strakkere marges wordt de kans groter dat er geen
goedkeurende accountantsverklaríng afkomt. Er moet dus een zekere balans zijn. Het
algemeen bestuur heeft de accountant een opdracht verstrekt voor de komende vier
jaar. Daar zat een prijskaartje aan vast. Bij een strakkere tolerantie is meer controle
nodig en gaat de prijs ook omhoog. Als het bestuur echter van oordeel is dat extra
controle op enig punt noodzakelijk is, is dat zijn goede recht en zal spreker de laatste
zijn die daarin wil treden.

a

Tweede termijn
Mevrouw Leenders (WN):
¡ Wil nog even kwijt dat de auditcommissie zelf niets bepaalt. Die treedt op namens en

voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur beslist.
De heer Reerink (PvdA):
o Ziet in bijlage 1, hoofdstuk 6 "Rapportering accountant" dat in de pre-auditmeeting

wordt nagegaan wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de interimcontrole.
Dat mondt uit in een eindcontrole. De PvdA-fractie vindt dat de portefeuillehouder in
de positie hoort te zijn dat hij de politieke verantwoordèlijkheid kan dragen en daarom
beter ook al bij de pre-auditmeeting kan zijn, zeker als politiek gevoelige punten als
subsidies of declaraties onder de controle gaan vallen.

De heer Ten Heuw (CU):
. Vraagt of het mogelijk is om in een commissievergadering uitgelegd te krijgen hoe de

controle op het eigen aankoop- en investeringsbeleid plaatsvindt (actiepunt 22).
. Vraagt of de heer De Jong nu wil dat spreker bijlage 2 van het voorstel gaat

herschrijven.

Beantwoording
De heer De Jono:
o Antwoordt dat de heer Ten Heuw dat mag doen als die dat leuk vindt, maar dat het

hem er eerder om ging dat er tips zouden komen over wat gewijzigd was.
o Merkt op dat bij de pre-auditmeeting de kaders al gesteld zijn. Hij zal altijd proberen

zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen. Als hij vermoedt dat er in dat overleg nog
iets bestuurlijk relevants moet gebeuren, zal hij zeker ingrijpen. Als het bestuur het
wil, kan dit punt in een commissie of themasessie besproken worden.

De voorzitter vraagt of dit punt als hamerstuk naar de bestuursvergadering kan. De
vergadering stemt daarmee in.
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3.4 Wijziging gemeen-
schappelijke regeling
BghU

De voorzitter vraagt of de commissie kan instemmen met toetreding tot de BghU van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Eerste termijn
Mevrouw Leenders (WN):
o Juicht de toetreding toe. Er ontstaat een nog robuustere samenwerking.

Het viel haar bij lezing van het stuk wel op dat de stemmenverhouding in het bestuur
ingewikkeld was, met deals als een gemeente meer producten afneemt en een
maximaal percentage stemmen van de stad Utrecht.
Ze vraagt zich af hoe dat gaat in de vergaderzaal en of de discussie op basis van
kwaliteit van argumenten gaan of dat er vooral procentueel gedacht wordt.

De heer Verweii (CU)
o Sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Leenders, maar hij proeft toch een gevaar

voor de toekomst als hij doorleest. Oorspronkelijk leverde het waterschap twee van
de vier leden en had het de voorzittershamer. Na uitbreiding van het bestuur is het
niet meer zeker dat De Stichtse Rijnlanden de voorzitter levert. Ook het feit dat de
stemmen van het waterschap verdeeld zijn over beide vertegenwoordigers houdt in
dat bíj afwezigheid van één de helft van de stemmen verloren is. Ook zou de stad
Utrecht samen met een kleinere gemeente de meerderheid in het bestuur kunnen
veroveren. En wat als de dijkgraaf geen voorzitter meer zou zijn? Zijn de belangen
van het waterschap nog voldoende gewaarborgd? Hij vraagt het college om na te
denken of er niet een en ander gewijzigd moet worden.

De heer Reerink (PvdA):
. Ziet dat er soms gesproken wordt over'ten mínste de helft' en een andere keer over

'de meerderheid'. Dat zijn twee verschillende begrippen. Hij vraagt het college dit
gelijk te trekken.

Beantwoording
De heer De Jonq:
o Meent eveneens dat uitbreiding goed is, maar heeft ook gehoord dat er in de

commissie wat onrust is over de stemmenverhouding. Nu kan door toetreding van de
nieuwe gemeente kan één gemeente niet meer bepalend zijn voor de stemmen. Tot
nu toe heeft hij twee bestuursvergaderingen meegemaakt. Er zitten dan veel
financieel deskundigen bij elkaar. Er is nog niet gestemd. Hij zal - mede op advies
van de heer Reerink - nagaan of de twee vertegenwoordigers van het waterschap
elkaar kunnen machtigen om te stemmen.

De constateert dat dit nt als hamerstuk naar de bestu kan.

3.5 Overname zonne-
park nvzi De Bilt

Eersfe termijn
De heer Merkens (LNE):
¡ Wil een compliment uitdelen aan de hoogheemraad en de medewerkers voor het

goed leesbare stuk, dat ook nog aan alle voorwaarden voldoet. Hier is hij zeer
tevreden over.

Mevrouw Varenhorst (VVD):
o Kan zich daarbij aansluiten. Ze mist nog wel de toegezegde groslijst met

duurzaamheidsbeheerplannen. Ze vraagt wanneer die er wel kan zijn. Zonder
vergelijkingsmateriaal kan het bestuur straks moeilijk beoordelen of het een goed
besluit neemt. Een brede afweging is dan niet mogelijk. Waarom denkt het college
dan dat dit het beste plan is?

¡ Vraagt zich af of er in deze business case nog meer onzuiverheden zitten, gezien het
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gemak waarmee de onderhoudskosten met 50% zijn afgenomen.
De heer Ten Heuw (CU):
. Steunt het voorstel omdat het nu voldoet aan de uitgangspunten van de energievisie

en ziet de groslijst graag nog tegemoet. Als die er is, kan hij pas goed beoordelen of
dit initiatief gaat bijdragen aan het halen van de energiedoelen.

De heer Valk (CDA):
o Geeft ook zijn complimenten aan de opstellers. Het doet hem deugd dat de

terugverdientijd onder de vijftien jaar is gekomen.

¡ Vraagt wat de consequenties zullen zijn als de einddatum niet gehaald zou worden.
o Ziet dat BENG! nu mogelijk een andere rol heeft: niet uit het project, maar op de

voorgrond in de persberichten.
o Mist in de stukken nog wel bronvermeldingen.
De heer Travaille (PvdD):
o Kan het voorstel steunen. Als zich een kans als dit voordoet die binnen de

energiedoelen past en een terugverdientijd heeft onder de vijftien jaar, mag men daar
blijmee zijn.

¡ ls ook blij dat bíj de MVO-aspecten de koppeling met de prestatie-indicatoren is
gelegd. Dat geeft een controlemechanisme, waardoor zichtbaar wordt wat dit
bijdraagt aan de nagestreefde doelen.

De heer Van Os (SGP):
o Ondersteunt dit initiatief, maar is ook nog benieuwd naar de groslijst.
De heer Verkaik (W@l):
o Geeft complimenten aan het college, dat goed geluisterd heeft naar de bezwaren van

het bestuur en daarmee aan het werk is gegaan.
. Wacht verder op de antwoorden op de vragen die de heer Valk gesteld heeft.
De heer Reerink (PvdA):
o ls ook verheugd nu er een goed verhaal ligt, met een duidelijk schema aan het eind.
. Hoopt dat het project snel kan beginnen. Dat hoeft niet met een Europese

aanbesteding, want hier is sprake van een investering en niet van het leveren van
diensten.

De heer A.E. Jansen (AWP):
o Staat in principe positief tegenover het voorstel, maar enkele bezwaren zijn nog

gebleven.
o Vraagt hoe dit project past in andere mogelijkheden tot energiebesparing. Het

waterschap gaat toch voor de energiefabriek? ls hier meer rendement?
o Moet het waterschap deze mogelijkheid niet ook openstellen voor andere

gemeenten?
o Gaat deze investering niet ten koste van de hoofdtaken van het waterschap?
Mevrouw Leenders (WN):
. Zegt dat WN ook enthousiast is over de wijze waarop het voorstel is aangepast. Ze

begrijpt dat dit een eerste project is, uniek in zijn soort voor het waterschap. Daarom
pleit ze ook voor een evaluatie over wat zonne-energie kan betekenen voor De
Stichtse Rijnlanden in andere situaties als andere rwzi's, bedrijfsgebouwen of
kunstwerken.

o ls blij met de kortere terugverdientijd, maar vraagt zich tegelijkertijd af hoe dat ineens
mogelijk was.

o Wil graag weten wanneer duidelijk is dat het project binnen de gestelde kaders blijft.
¡ Vindt het belangrijk dat de groslijst er komt. Dit project moet niet een incident blijven.
o Wil naast de teruqverdientiid ook weten hoeveel COz-uitstoot er vermeden is.
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Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
¡ Dankt voor de complimenten, die hij meteen doorgeeft aan zijn ambtenaren.
. Zegt dat deze kans zich nu aanbiedt en dat het college die wilde grijpen en niet

wachten tot er een groslijst zou zijn.
Die groslijst met alle mogelijke groene-energieopgaven gaat een plaats vinden in de
duurzaam heidsd iscussie.

o Als de deadline niet wordt gehaald, zal het waterschap nogmaals uitstel van de
subsidieverlening moeten vragen. Mocht de subsidieverlener daarmee niet akkoord
gaan, dan zal het voorstel sneuvelen. De verwachting is echter dat het college in mei
kan berichten dat het binnen de kaders is gebleven en dat het zonnepark in de
gemeente De Bilt wordt aangelegd.

. Het waterschap wil andere gemeenten geen zonnepark onthouden, als daar zich
even mooie mogelijkheden voordoen als in De Bilt. Hij zal niet nalaten dat aan andere
gemeenten bekend te maken.

. BENG! is de initiator van dit project geweest en daarmee is zijn rol uitgespeeld, ware
het niet dat het de basis is van de cijfers waarmee het college dit voorstel kan
voorleggen. BENG! is dus ook de bron die vermelding verdient, naast de eigen
boekhouding op het gebied van energie.

o Europese aanbesteding is verplicht, want dit project valt onder de noemer levering
van dienst (panelen) en komt boven de daarvoor geldende grens van € 207.000,-.

o ln de vorige berekeningen is een fout gemaakt doordat de twee hoofdcomponenten in
dit voorstel (het leveren van zonnepark inclusief transistors enerzijds en het
onderhoudsprogramma van het zonnepark inclusief het onderhouden en vervangen
van transistors anderzijds) in het voortraject niet goed tegenover elkaar zijn
gehouden. Als dat bij andere projecten ook het geval is, zullen die later worden
gepresenteerd worden als meevaller in de begroting.

Tweede termijn
De heer Merkens (LNE):
o ls nog steeds positief, maar wil toch weten welke vergoeding BENG! krijgt.
¡ Neemt aan dat er de grondwaarde een rol speelt bij de terugverdientijd
Mevrouw Varenhorst (VVD):
o Wordt toch een beetje zenuwachtig van de laatste opmerking van de heer Jansen op

de Haar, maar veronderstelt dat in de toekomst alles goed gaat.
o Vergat in de eerste termijn nog te zeggen dat de WD-fractie met dit mooie plan en

het zeker niet zal tegenhouden.
De heer Valk (CDA):
o ls alleen nog ongerust over de bronvermelding. Vindt de binnen De Stichtse

Rijnlanden gehanteerde cijfers geen sterke vermelding, zeker niet als er bij deze
business case problemen ontstaan zijn.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
. Zegt dat het ingenieursbureau van BENG! in het voortraject werk heeft verricht en dat

het waterschap daarvoor zal betalen. Hoe hoog het bedrag precies moet zijn, is nog
in discussie, maar veel is dat niet.

o De grondprijs is meegenomen in de business case, zij het dat de grond nu verpacht is
aan iemand die er een paard laat rondstappen. Het rendement van de grond nu is
dus niet zeer
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. Hij begrijpt dat de VVD zenuwachtig wordt van de fout.
o De cijfers komen van het ingenieursbureau van BENG! en zijn bij het waterschap

intern getoetst.
De heer Valk (CDA):
o Vindt dat antwoord afdoende, maar raadt aan een volgende keer zorgvuldiger te zijn

met de bronvermeldingen.

De voorzitter vraagt of dit punt als hamerstuk doorgeleid kan worden naar de
bestuursvergadering
De heer Merkens (LNE) gaat akkoord, mits hij van de hoogheemraad te horen krijgt wat
aan BENG! betaald moet worden. Dat is namelijk van invloed op de terugverdientijd.
De heer Jansen op de Haar zegt dat toe.

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerstuk naar de bestuursvergadering gaat.

3.6 Vaststelling nota
Vaarwaterbeleid

Eerste termijn
De heer Kuoers (LNE):
. Spreekt van een duidelijk stuk, maar mist het overzicht van de kosten: wat de

provincie jaarlijks bijdraagt aan het onderhoud en wat het waterschap betaalt.
De heer Verweii (CU):
o Ziet dat sprake is van een 'ontwerpnota' waat'conceptnota' bedoeld is, en noemt als

datum van de commissievergadering 27 november 2014.
r ls blij dat in het voortraject ter consultering al contact is gezocht met medeoverheden

en belangenorganisaties. Het gevolg is dat er slechts drie inspraakreacties zijn. Deze
werkwijze is wellicht ook goed voor de Waterkoers.

. Vindt in de nota niets terug over schaatsen en ijsprotocol.
¡ Mist ook aandacht voor de vuilinzamelpunten.
. Schat dat de provinciale vergoeding ongeveer € 21.000,- is. ln het verleden kwam

een schatting van de kosten uit op € 200.000,-. Wat zijn de consequenties voor de
financiële huishouding van het waterschap?

De heer Droogers (CDA):
¡ Heeft ook complimenten voor de opstellers: ze weten waat ze het over hebben, en

dat boezemt vertrouwen in voor deze rol van De Stichtse Rijnlanden. Vindt het een
goed uitgangspunt dat het behoud van de vaarwegen wordt veilig gesteld door
opname daarvan in de keur. Ziet ook dat het verwerven van draagvlak medegebruik
gemakkelijker verkregen wordt.

o Vraagt of het waterschap geen inkomsten misloopt, doordat vaarwegen minder dan
5000 vaarbewegingen kennen.

. Leest dat het waterschap voor wat extra's bij overige vaarwegen partners moet
zoeken en dat de aanvrager dat moet bekostigen. Wie zouden die partners en
aanvragers kunnen zijn?

o Ziet ook dat de overige wateren toegankelijk zijn voor ongemotoriseerde vaartuigen,
tenvijl veel van die wegen deel uitmaken van het sloepennetwerk. Die sloepen
hebben een motor en zouden ontheffing moeten vragen bij het waterschap?

o ls tevreden met de constatering dat de huidige recreatiedruk niet leidt tot extra
beheerinspanningen van het waterschap.

De heer Van der Steeq (PvdD):
. Weet dat in 2013 en 2014 watervergunningen zijn afgegeven voor het varen op de

benedenloop van de Kromme Rijn. Daarvan waren er 26 voor motorvaartuigen en
één voor een boot met elektromotor. Straks zal het nautisch beheer geregeld worden
via verkeersbesluiten. Wil het colleqe via die verkeersbesluiten paal en perk stellen
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aan het gebruik van vervuilende boten en het gebruik van schonere boten
stimuleren?

¡ Kan er ook via verkeersbesluiten een snelheidsbeperking worden opgelegd langs
kwetsbare oevers?

De heer Van Bork (PvdA):
. Verheugt zich erover dat nu duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.
o |n2014 heeft de PvdA haar voorkeur uitgesproken voor langzaam verkeer op de

vaarwateren.
n deze nota lijkt alles wel toegestaan en later weer ingeperkt. Graag ziet de fractie in
de nota dat het college groot voorstander is van rustige vaartuigen, vooral van
fluisterboten.

o Wil weten hoe het beleid van het waterschap aansluit op de zwarte vaarwegen op de
kaart van andere beheerders als Woerden? Mogen vanuit Woerden vervuilende
boten de Rijn op?

o Pleit voor ruimere openstelling op zondagen van sluizen of bruggen. Vaak zijn die
dicht. Wat worden de nieuwe tijden?

. Vraagt of het waterschap iets kan doen aan de bagger in de Lange Linschoten.
Recreanten lopen daar met hun boot vaker vast (of zijn de boten te diep?).

o Ziel dat andere overheden namen van insprekers rustig noemen. Hij begrijpt niet dat
het waterschap een ander beleid heeft. Hij kan insprekers niet bellen om te vragen
wat er aan de hand is.

o Leest nu eens'vaarwaterbeleid'en dan weer'vaarbeleid'. Als die twee hetzelfde
betekenen, verdient steeds een en dezelfde term de voorkeur.

o ls benieuwd of het waterschap, net als AGV, van de provincie geld krijgt voor het
nautisch beheer en ook of dat een flink bedrag is.

De heer A.E. Jansen (AWP):
o Vraagt zich af wat het verschil is tussen 'vaarwater' en 'vaarweg', komt ook

'waterweg'tegen en heeft moeite met meer nomenclatuur.
¡ Vraagt met de CU aandacht voor het schaatsen. Wil ook in het protocol van het

waterschap opgenomen zien dat er bij invallende vorst niet meer gevaren mag
worden.

. Ondersteunt de verzoeken tot milieuvriendelijker varen, zowel wat emissie als geluid
betreft.

Mevrouw Van Dam (WN):
. lnformeert naar de afwegingscriteria voor de vergunningverlening. Er is daar blijkbaar

meer mogelijk dan nu is vastgelegd en een discussie daarover in het kader van het
waterbeheerplan (WBP) zou WN zeker toejuichen.

o Wil ook duidelijkheid over wie bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten,
waterschap, gemeente of nog een andere instantie? Onduidelijkheid hierover kan
knelpunten veroorzaken. Wdke vaarwegen kennen door de vele vaarbewegingen
dergelijke problemen? De Kromme Rijn tussen Cothen en Utrecht is zo'n knelpunt
waar volgens de gebruikers het rustige varen onder druk staat.

o Heeft vernomen dat er onderzoek is naar de effecten van bootjes op waterkwaliteit en
ecologie. Dat mag onderwerp van gesprek worden in de vergadering. Ze wil
aansluiten bij de vraag van de PvdD of via verkeersbesluiten iets gedaan kan worden
aan vervuiling. Wanneer is een discussie daarover te verwachten?

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
. Wijst erop dat bij de oprichting van De Stichtse Rijnlanden de provincie Utrecht

m n heeft aan de Ze heeft aan het nieuwe
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een taak toebedeeld die niet bij elk waterschap berust: het vaarwegbeheer binnen het
eigen gebied. Het bevaarbaar houden van die wateren gaat mee in de normale
onderhoudssystematiek van het waterschap. De kosten voor die waterwegen zijn
daardoor niet goed te scheiden van de kosten voor het watersysteem. Wel duidelijk
zijn de kosten voor het nautisch beheer (de bebording langs het water). Daarvoor is
de aanvullende financiering van de provincie.
Zal de suggesties van de CU over concept en data overnemen en ook andere
opmerkingen over de terminologie.
Er moet in het stuk overal 'vaarwater' staan en 'vaarwaterbeleid'. Dat was pas op het
laatste moment besloten en nog niet overal toegepast, waarvoor excuses.
Of er bij invallende vorst een vaarverbod moet komen, staat in het ijsprotocol. De nota
verwijst daarnaar in paragraaf 1 .4 op pagina 7 .

Vuilinzamelpunten, brandstof lekkende boten en dergelijke horen binnen het beleid
van het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder.
Daarop handhaaft de organisatie nadrukkelijk.
Alle rode lijnen op het kaartje van de vaarwegenatlas zijn 'overige wateren' met
minder dan 5000 vaarbewegingen. Die vallen alle onder het gewone onderhoud.
Onder de aanvragers die wat extra's willen, zal onder andere de gemeente
Oudewater zijn, die faciliteiten wil in het vaarwater van de stad.
Sloepen zijn toegestaan op het gehele sloepennetwerk. Dat er op het kaartje staat dat
er ontheffing nodig is, is niet de bedoeling.

¡ Er is aan enkele rederijen ontheffing verleend om met rondvaartboten uit Utrecht bij
uitzondering naar Theehuis Rhijnauwen te varen. Het waterschap is daarover in
overleg met de gemeente Utrecht. Die is nu aan zet

De heer Van der Steeq (PvdD):
¡ Meent dat het waterschap zelf een vergunning heeft afgegeven voor een dieselsloep,

en op de overige wateren misschien niet kan ingrijpen vanwege de luchtkwaliteit,
maar wel vanwege de waterkwaliteit. Uitgifte van vergunningen kan zo verbonden zijn
met de zorg voor het milieu.

De heer Jansen op de Haar:
o ls het met de heer Van der Steeg eens: daarvoor heeft het waterschap echter een

waterkwaliteitsbeleid. Het overleg met de gemeente Utrecht is een voorbeeld van de
manier waarop De Stichtse Rijnlanden aansluiting zoekt met het beheer van de
zwarte vaarwegen op het kaartje.

Tweede termijn
Mevrouw Van Dam (WN):
o Mist nog enkele antwoorden op haar vragen over de besluitvorming over het WBP,

over de afronding van het onderzoek naar de effecten van bootjes op het milieu, over
de ruimte die het bestuur heeft om de criteria aan te scherpen.

De heer Van Bork (PvdA):
o Wil nog iets horen over de opening van bruggen en sluizen, over de

baggerproblematiek in sommige wateren en over hoe het overleg met gemeenten als
Woerden wordt aangepakt.

De heer Van der Steeo (PvdD):
o Wil dat het waterschap zelf milieumaatregelen neemt en dat niet overlaat aan

gemeenten. Als bij de bespreking van het vaarwaterbeleid de zorg voor het milieu
buiten beeld blijft, is zijn vrees dat het bestuur dat ondenverp voorlopig even kwijt is.
Daarom wil hij het college een kader meegeven voor de verkeersbesluiten en vraagt
hi een van de h raad dat het col het ik van schonere

a

a

a

a
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boten zal stimuleren.
o Vraagt antwoord op zijn vraag over snelheidsbeperkingen langs kwetsbare oevers.
De heer Verweii(CU)
. Weet dat het vaarwegbeleid vanaf het begin bij het waterschap hoorde en meent zich

te herinneren dat daarbij een vergoeding van € 200.000,- genoemd is. Dan is
€ 41.000,- wel erg karig. Geeft het waterschap daarmee de eerdere claim op?

De heer Koov (LNE):
o Wijst erop dat er in Nederland veel plaatsen zijn waar men vanwege de ecologische

kwaliteit van het water alleen elektrisch mag varen. Vraagt, in het besef dat
vervuilende dieselmotoren lang meegaan, of de hoogheemraad goed wil
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor De Stichtse Rijnlanden.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar:
o Kan melden dat het onderzoek naar varen en waterkwaliteit volgend jaar resultaten

oplevert. Dan zal hij daarop terugkomen.
¡ Sluizen en bruggen zullen op zondag open gaan. Veel objecten worden

geautomatiseerd, zodat het publiek die zelf kan bedienen. Wat nog wel bediening
nodig heeft gaat ook open, zij het minder dan door de week.

o Alle vaarwegen moeten bevaarbaar zijn. Het waterschap neemt die ook mee in de
standaard onderhoudssystematiek. Het verneemt graag op welke plekken varen niet
mogelijk is.

o Handhaving op het water gebeurt en waar mogelijk, worden vervuilende boten
geweerd, ook op de Kromme Rijn of Leidsche Rijn. Het aantal handhavers is echter te
klein om overal in het waterschap volledige controle te kunnen uitoefenen.

. Veel van de opmerkingen van de PvdD over milieuzorg moeten hun plek vinden in het
waterkwaliteitsbeleid, ook het optreden tegen vervuilende boten. Het waterschap kan
na onderzoek binnen het verkeersbesluit snelheidsbeperkingen instellen op bepaalde
vaarwegen en het is ook voornemens dat te doen.

. Er is nog niets bekend over botsingen of knelpunten tussen verschillende
vaarweggebruikers.

De heer Van der Steeq (PvdD):
¡ Vindt het verwijzen naar het waterkwaliteitsbeleid onvoldoende, als het over varen

gaat. Hijwil benadrukken dat de relatie tussen varen en waterkwaliteit behandeling
verdient bij de bespreking van het vaarwegbeleid.

De heer Jansen op de Haar:
o Neemt deze opmerking mee en zal erop terugkomen, zo mogelijk bij de algemene

bestuursvergadering op 1 6 december.
De heer Vos:
¡ Komt terug op de vraag van de heer Verweij over de claim van het waterschap bij de

provincie. Het vaarwegbeheer was een wettelijke taak, door de provincie aan het
waterschap opgelegd. Dat had geen enkele manier om zich daartegen te verzetten. ln
tegenstelling tot vroeger krijgt De Stichtse Rijnlanden nu wel wat geld. Daarmee is
van de claim zelf feitelijk afstand genomen.

De voorzitter kan constateren dat dit voorstel niet als hamerstuk kan worden doorgeleid,
maar dat behandeling in het algemeen bestuur wel mogelijk is.
Hierna volgt agendapunt 3.8
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3.7 Vaststelling partiële
herziening peilbesluit
Lopikerwaard

Volgt op agendapunt 2

De voorzitter vraagt of de commissie akkoord kan gaan met de gedeeltelijke peilverlaging
in de Lopiken¡vaard langs het natuurgebied Broek en Blokland. Zij geeft eerst het woord
aan twee insprekers.

Eerste inspreker
De heer Van Vliet is tegen verandering van de peilgebiedsgrens in het gebied 1257A.
Een deel komt dan veel te laag te liggen.
Ook de inlaatduiker wordt verplaatst naar een lager punt. Hij wil hier handhaving van het
peilbesluit van 2013. Plaatsing van een stuw moet in een andere watergang gebeuren.
Anders zal het tuincentrum zonder water komen te zitten. Op zijn kaart staan de
begrenzing, duikers en dammen die niet zijn te vinden op internet.
De heer Koov (LNE) vraagt wat de verandering voor de inspreker betekent.
De heer Van Vliet maakt duidelijk dat door de lagere inlaat het water hoger komt te staan
in het lagere gedeelte en dat is nadelig voor zijn bedrijf.
De heer Drooqers (CDA) vraagt wat de inspreker vindt van de reactie op diens eerder
geuite, identieke bez¡taar. Zitten er fouten in het antwoord?
De heer Van Vliet vindt de verandering van de grens een fout.

Tweede inspreker
De heer Strien heeft dezelfde problemen als zijn buurman, de heer Van Vliet. Hun
percelen grenzen aan elkaar. Vorig jaar had het waterschap een duiker in een dam
aangebracht, met het gevolg dat zijn sloot droog kwam te staan (er was een luikje in de
stuw kapot). Zijn land ligt in het hoge deel van de polder en één peil aanhouden in dat
hele gebied is voor hem nadelig. De informatie van het waterschap moet hij ook via-via
horen. Verplaatsing van de duikers is fout. Mocht dat toch doorgaan, dan ziet hij al de
rekeningen naar het waterschap gaan. Zoals de situatie nu is, is het goed.
De heer Ruties (WN) heeft gezien dat het waterschap destijds iets met de inspraak
gedaan heeft en de situatie heeft aangepast Hij vraagt wat er toen is misgegaan.
De heer Strien antwoordt dat toen de dam door een duiker vervangen werd, het water
snel wegstroomde en drie schapen in de bagger gestikt zijn. Het waterschap heeft toen
de duiker weer weggehaald en de stuw weer opgebouwd met regelbare planken erin.
Toen was het weer goed. Dat heeft extra geld gekost.
De heer Ruties (WN) leest dat het praktijkpeil is hersteld en dat dat wordt opgenomen in
de partiële voorziening. ls dat voldoende?
De heer Strien stelt dat het peíl nu goed is. Er hoeft niets gewijzigd te worden.

Eerste termijn
De heer Van der Steeq (PvdD):
o Leest in het voorstel dat Staatsbosbeheer de peilverlaging liever niet heeft, maar dat

het zich daarbij neerlegt. Hij vraagt waarom Staatsbosbeheer de verlaging niet wil.
De heer Kupers (LNE):
. Begrijpt niet of de peilindexatie nu wel of niet vereist is. Dat wisselt blijkbaar in de loop

van de tijd. Wat is moet het nu zijn?
o Merkt dat bij veel peilbesluiten het praktijkpeil weer wordt toegepast. Het lijkt erop dat

het waterschap eerst een peil bepaalt en dat later weer aanpast aan wat de
ingelanden zelf willen, zoals hij ook van de insprekers hoort. ls de procedure wel
goed?

o Heeft zelf bij bijlage 3 een niet werkende link.
De heer Ten Heuw (CU):
o Vraaqt zich af waarom er wiiziqinqen komen als de belanghebbenden, inclusief
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Staatsbosbeheer, alles bij het oude willen laten.
o Spreekt liever over vier verschillende besluiten en niet over een peilbesluit

Lopikerwaard. Dat laatste is geen officieel peilbesluit.
Mevrouw Varenhorst (VVD):
o Vraagt ook waarom in enkele situaties het peilbesluit aangepast wordt aan het

praktijkpeil.
o Wilweten wat de beargumenteerde reden is geweest om destijds voor het huidige

peilte kiezen.
o Wil een betere argumentatie waarom dat nu weer wordt aangepast.

De heer Drooqers (CDA):
¡ Neemt aan dat er destijds zwaarwegende redenen geweest zijn om het peilbesluit zo

te nemen. Wellicht zijn er andere partijen die voordeel hebben van de wijziging. Dat
hoort hij nog graag.

o Vraagt of Staatsbosbeheer akkoord is gegaan met de uitkomsten van het onderzoek,
dat er geen effecten zijn op de natuunvaarden in Broek en Blokland.

o Heeft twee insprekers horen zeggen dat ze geen verandering willen. Vraagt daarom
wat de mogelijkheden zijn en wat de bezwaren zijn om het zo maar te laten.

De heer Van Bork (PvdA):
o Gaat mee met de vragen van de heer Droogers.
o Weet dat er bij de zienswijzen en inspraakrapporten nooit namen vermeld staan. Dat

is onhandig.
De heer Vos antwoordt op verzoek van de voorzitter direct: wat het bestuur op lBabs ziet,
staat ook op de website. Websiteregels van de overheid verbieden het plaatsen van
NAW-gegevens van particulieren op de website.
De heer Verkaik (W@l):
. Zegt dat de heer Kupers al duidelijke vragen gesteld heeft.
o Kent de situatie ter plaatse en weet dat het tuincentrum ook geen sproeiwater meer

krijgt, Er was inderdaad een fout gemaakt door een stuw weg te halen en vraagt het
college uitdrukkelijk om het peilbesluit van 2013 te handhaven. Dan is voor vier
mensen het probleem opgelost.

o Verwijst naar 2.6 op pagina 16, waar het plattegrondkaartje staat, met het gebied
12588.

De heer Ruties (WN):
o Spreekt uit dat er in 2013 blijkbaar een klein stukje peilverandering was met effecten

die zo belangrijk waren dat die eerst onderzocht moesten worden. Daarover zou hij
meer willen weten.

r Hoorde van de laatste inspreker dat de gang van zaken nu goed was, en hij leest dat
het praktijkpeil nu opgenomen wordt in de partiële herziening. Graag hoort hij van het
college of dat juist is en of de huidige toestand bestendigd wordt. Voor de insprekers
zou dat een geruststelling zijn.

De heer Van Os (SGP):
¡ Vindt het vreemd dat de namen van de bezwaarden niet genoemd mogen worden,

terwijl dat bij gemeenten juist gebruikelijk is.
o Wil horen waarom nu voor deze werkwijze gekozen is.

Beantwoording
De heer De Groot:
. Zegt dat het peil bij Broek en Blokland in 2013 is vastgesteld. Toen was al de vraag

wat er met het agrarisch gebied daaromheen moest gebeuren. Besloten was het
rondom ook hoog te houden om schade aan het natuurgebied te voorkomen. Tegelijk
is besloten te onderzoeken of verlaging inderdaad schade zou opleveren. Uit het
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onderzoek - dat op verzoek ter inzage ligt - blijkt dat er geen wezenlijk effect zou zijn,
alleen een beetje aan de randen. Vandaar de partiële herziening: aanpassen bij het
agrarisch gebied rondom.
Geeft aan dat er - anders dan een jaar geleden voor de hoogwatervoorzieningen
besloten is - bij deze partíële herziening geen peilindexatie komt, omdat in de rest
van de Lopikenrvaard in 2013 ook nergens een indexatie is uitgevoerd. Bij nieuwe
peilbesluiten komt die indexatie er wel.
Weet dat in 2013 in de Lopikerwaard overal de peilen zijn vastgesteld. Bij latere
inmeting van de peilen bleek dat de peilingen in de hoogwatervoorzieningen niet altijd
exact waren.
Er zaten verschillen tussen de aannames bij het peilbesluit en de werkelijkheid. ln
veel gevallen hoefde er niets te veranderen, maar bij deze partiële herziening zijn de
werkelijke peilen wel op kaart gezet. De omschrijving daarbij luidt: "Vaststelling
praktijkpeil".
Merkt nog op dat bij het gebied van de heer Van Vliet een kleine wijziging van de
perceelgrens plaatsvindt in het kader van het peilgebied. Dat betreft een lichte
peilverhoging op een klein stukje tot een ontwatering van 70 cm. ln het kader van
deze wijziging worden ook werken uitgevoerd, zoals een inlaat, een stuw en een
overstort. Die kunnen door de peilgrenswijziging ook verplaatst worden, maar ze
staan los van het peilbesluit. Goed overleg hierover is met de heer Van Vliet tot nu
toe niet mogelijk.

a

a

Bij de heer Strien is een stuw weggehaald, maar daar bleek het peil ook anders te zijn
dan op de kaart vermeld stond. Daardoor viel een sloot droog. Het waterschap heeft
met de heer Strien afgesproken de stuw weer te plaatsen. Die nieuwe stuw is ook
beter te bedienen. Bij hem blijft het peil in dit besluit zoals het is.

Tweede termijn
De heer Ruties (WN):
. Begrijpt niet helemaal wat de verhouding is tussen de verhalen van de insprekers en

de antwoorden van de heer De Groot. De heer Van Vliet zei dat hij last zou krijgen
van droogte, terwijl er sprake lijkt te zijn van een pijlverhoging. Bij de heer Strien
wordt het huidige peil vastgelegd. Waarom is die dan niet tevreden?

De heer Strien:
o Hoort nu wat anders dan er zou gebeuren. Hij verwacht weer problemen, als duikers

en inlaten verplaatst worden.
De heer Verkaik (W@l):
o Meent dat de kunstwerken wel te maken hebben met het peilbesluit, maar de werken

zijn nodig om het peilbesluit uit te kunnen voeren. Bij de geplande afsluiting van
sloten zullen het tuincentrum en de heer Strien zonder water komen te zitten. Men
kan wel een peil vaststellen, maar als het water niet op de beoogde plaats kan
komen, zal het besluit toch niet zijn uit te voeren. Bij handhaving van de reeds lang
bestaande situatie zullen er geen problemen ontstaan. Die problemen komen er wel,
als het waterschap zijn plannen uitvoert.

De heer Van der Steeq (PvdD):
o Heeft nog geen antwoord op zijn vraag waarom Staatsbosbeheer liever geen

peilverlaging heeft.
De heer Droooers (CDA):
o Wil ook weten of Staatsbosbeheer het eens is met het onderzoek.
r Vraagt wat nu moet veranderen/blijven bij de verschillende ingelanden. Hem is het

niet duidelijk meer. Hij zou vóór de bestuursvergadering graag een helder stuk zien
met informatie hoe het er nu echt wat er met de bes en
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wat de mogelijkheden voor aanpassing of instandhouding. Zoals het nu gaat, ziet hij
geen oplossing.

De heer Ten Heuw (CU):
o Legt er nogmaals de nadruk op dat er geen peilbesluít van de Lopikenvaard bestaat.

Er zijn wel vier peilbesluiten in de Lopikenvaard.
De heer Kupers (LNE):
. Begrijpt dat er geen peilindexatie komt, maar ziet in de derde alinea van de toelichting

dat er bij nieuwe besluiten wel peilindexaties zijn. Staat daar dan iets verkeerd?
Mevrouw Varenhorst (VVD):
. Wil graag beter beargumenteerd zíen wat er aan de hand is. Zij begrijpt er nu niet

zoveel van.
De heer Van Bork (PvdA):
. Wilweten waarom het waterschap in de genoemde gebieden de peilbesluiten wil

aanpassen. Dat is hem niet duidelijk. De hoogheemraad moet dat toch kunnen
uitleggen.

Beantwoording
De heer De Groot:
. Stelt dat bij de heer Strien geen peilaanpassing nodig is. Bij de heer Van Vliet gaat

het peil in een klein deel van het perceel omhoog naar ongeveer -70 cm. Daarvoor
komen er ook een inlaat en overstort.

. Weet dat beheerders van natuurterreinen een zo hoog mogelijk waterpeil wensen. Zo
zal Staatsbosbeheer ook wel denken, maar het conformeert zich aan de afspraken
van 2013. Wat het daadwerkelijk hiervan vindt, moet hijverder navragen.

De heer Van de Griendt:
o Kan de heer Ten Heuw antwoorden dat de vier peilbesluiten voor het gemak werden

samengenomen onder de werktitel "Peilbesluit Lopikerwaard", maar dat er inderdaad
officieel vier aparte peilbesluiten bestaan.

De heer De Groot:
. Legt uit wat hier aan de hand is. Er is een partiële herziening, waarmee het

waterschap probeert de peilen die op papier anders zijn dan in werkelijkheid, bij de
praktijk aan te passen. Dat levert voor het oog een verwarde situatie op. Wellicht is
het goed om vóór de bestuursvergadering nog eens met wie wil, dieper in de materie
te duiken.

De heer Van de Griendt:
¡ Vertelt dat in 2013 voor de hele Lopikenrvaard nieuwe peilbesluiten zijn vastgesteld.

Het ging daarbij om meer dan driehonderd peilgebieden. Helaas waren er ook enkele
schoonheidsfoutjes ingeslopen, die met deze herziening eruit worden gehaald.
Aanleiding tot de herziening was de situatie in het natuurgebied Broek en Blokland
met daaromheen een bufferzone. Daarvoor gold een agrarische bestemming en
insprekers wilden daar een lager peil. Afgesproken is dat als een onderzoek uitwees
dat peilverlaging geen nadelige gevolgen zou hebben, die verlaging ook doorgevoerd
zou worden. Tegelijk zouden schoonheidsfoutjes worden weggewerkt.

De heer De Groot:
. Zegt dat het waterschap af en toe wel aan indexering doet, vooral in de veengebieden

en ook in het oude peilbesluit in de Lopiken¡vaard. Waar het daarover gaat, wordt ook
de indexering meegenomen. ln de hoogwatervoorzieningen in de peilbesluiten doet
het waterschap nog nergens aan indexering. Vandaar dat het het nieuwe peil in het
hoogwaterbesluit in deze partiële herziening niet meeneemt voor de indexering.

De heer LN
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o Begrijpt het: het gaat om verschillende gebieden.
De heer Verkaik (W@l):
o Stelt de heer De Groot voor om samen bij Broek en Blokland te gaan kijken, en met

wie nog meer mee wil. Hijzelf zal laten zien wat er aan de hand is en welke fouten het
waterschap daarzal gaan maken.

De voorzitter stelt voor hierover na de vergadering nadere afspraken te maken. Via
bestuurszaken krijgen de aanwezigen bericht of en wanneer daarvoor iets georganiseerd
wordt.
Hierna volgt agendapunt 3.1

3.8 Aankoop grond van
de provincie Utrecht

Eerste termijn
Mevrouw Van Dam (WN):
¡ Stelt dat haar fractie blij is met het voorstel en het zelfs als hamerstuk naar de

algemene vergadering wil laten gaan. Dit is een elegante manier om ruilgrond in bezit
te krijgen en daarmee meer doelen te kunnen verwezenlijken. Ook de onderbouwde
passage over MVO is een compliment waard.

De heer Verkaik (W@l):
. Weet dat de aankoop onder andere tot doel heeft ruimte voor een gemaal te

verkrijgen. Hij leest verder dat er een bypass moet komen, maar mist veel informatie
over wat het waterschap met de aankoop allemaal wil bereiken.

De heer Van der Steeq (PvdD):
o Vraagt zich af of het waterschap de grond later weer kan kwijtraken.

Misschien kan de heer De Groot daar iets over zeggen.
o Ziel dat de provincie voorwaarden heeft gesteld aan de verkoop en meent dat het

waterschap hetzelfde kan doen door bijvoorbeeld te eisen dat op de door te verkopen
grond biologische landbouw wordt uitgeoefend.

o lnformeert of de eis van de provincie tot agrarische structuurverbetering gaat over
vergemakkelijking van bedrijfsvoering of kan het ook gaan over schaalvergroting.

De heer Drooqers (CDA):
. Begrijpt dat het waterschap 3 ha nodig heeft voor de bouw van een gemaal, maar

22,3 ha aankoopt van de provincie. Het mag van hem bij 3 ha blijven, tenzij meer
nodig is voor waterschapsdoelen. Een droge waterberging kan ook via blauwe
diensten.

De heer Ten Heuw (CU):
o Meent dat het waterschap de grond niet nodig heeft om zijn doelen te kunnen

verwezenlijken. Er zijn ook andere middelen als gedoogplicht en dergelijke. Waarom
niet zoiets gedaan of gebruik gemaakt van assetmanagement?

o Ziet dat er voor de maatregelen in het gebiedsplan Linschotenvaard krediet is
verstrekt en dat er voor de aankoop van deze grond opnieuw geld wordt ingezet. ls dit
een extra krediet boven op het eerste krediet of wordt de prijs van deze aankoop in
mindering gebracht op het eerste krediet?

r Wil op termijn een overzicht van de aankopen, gefinancierd uit de het krediet voor
grond- en vastgoedtransacties en de mate waarin de kosten daarvoor terugvloeien
naar de voor de plannen en projecten verleende kredieten.

De heer Scherrenberq (WD):
o Vraagt ook waarom men 22 ha koopt, als men er maar drie nodig heeft. Kunnen de

resterende gronden niet gelijk door naar de goede eigenaar? Dat scheelt risico's en
kosten.

De heer Merkens (LNE):
o Vindt het een co iment waard dat het watersc benod rond aan te
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kopen van een andere overheid. Zijn fractie kan zich wel vinden in de aankoop, maar
dringt wel aan op snelheid van kavelruil, zodat de omliggende gronden weer snel
terugkeren bij de agrarische sector. Daar moet niet gelijk een bestemmingswijziging
of andere bedrijfsvoering aan gekoppeld worden. De gronden die worden uitgeruild,
zullen de functie moeten hebben die ze ook vóór die tijd hadden en niet plots
bestemd worden voor bijvoorbeeld biologische landbouw.

Beantwoording
De heer De Groot:
o Wijst erop dat de grond voor meer doelen gebruikt gaat worden. Allereerst het gemaal

en de maalvliet, die al lang genoteerd stonden in het watergebiedsplan, maar op een
verkeerde plek lagen. Mede door de grondruil is de bouw van het gemaal nu mogelijk.

a

Verder komt er op het landgoed Linschoten een bypass en 15 ha waterberging voor
70.000 m'. Ook dat wordt in de ruil ingebracht. De verwachting is dat de kavelruil,
inclusief verkoop van de extra hectares, gaat lukken. De samenwerking met de
bewoners is goed. Het waterschap stelt geen extra eisen bij de verkoop; dat gaat zijn
taak te buiten. De voorwaarden bijde aankoop hebben onder andere tot doel het
transport over de weg te verminderen en de huiskavels te vergroten.
Schaalvergroting zal er niet of nauwelijks zijn: de gronden worden straks door
dezelfde veehouders of wellicht een andere gebruikt. Het waterschap merkt wel dat
het door een goede grondpositie en door draagvlak in de streek bij de
onderhandelingen over een watergebiedsplan zijn eigen plannen kan uitvoeren.
Het extra krediet vloeit na verkoop van 19,3 ha grond weer terug in de pot voor grond-
en vastgoedtransacties.

De voorzitter vraagt of dit voorstel als hamerstuk naar het bestuur kan. De vergadering
stemt daarmee in.

De heer Verweii (CU):
o Stemt hier ook mee in, maar wil nog wel graag het overzicht van grond- en

vastgoedtransacties zien.
De heer Beuqelink:
. Zegt dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe grondnota. Daar staat in wat

het waterschap bezit aan grondeigendommen. Eventueel laat hij daarbij ook nog een
lijst maken met alle transacties. Dat is extra werk en daarom vraagt hij toch enige
terughoudendheid met die informatie en met wat de heer Verweij daarmee wil doen.

De heer Verweii (CU):
¡ Stelt dat het hem niet zozeet gaat om de lijst met grondaankopen, maar meer om een

overzicht van de balans: wat gaat erin en wat gaat eruit? Komen de uitgaven ten laste
van het betrokken project of wordt de grondpot langzamerhand uitgeput?

De heer Beuqelink:
o Vraagt of het goed is als hij dat meeneemt in de grondnota.
De heer VerweU (CU)
¡ Gaat daarmee akkoord.

Eersfe termijn
Mevrouw Leenders (WN):
o Heeft bij de algemene beschouwingen al gepleit voor de instelling van een

auditcommissie en vindt het goed dat het voorstel er nu ligt.
¡ Vindt dat de auditcommissie enige nederigheid moet betrachten, omdat ze straks een

heeft het al bestuur

3.9 Opzet audit-
commissie en voor-
steltot instelling
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o Ze moet zorgen transparant te blijven. De vergaderingen mogen openbaar zijn, tenzij
de voorzitter anders beslist.

. Brj de verordening kan apart worden opgenomen dat die krachtens artikel 4 van het
reglement van orde van het algemeen bestuur is. Daarin staat dat het bestuur ook
commissies kan oprichten.

. De oproep aan belangstellenden om zich te melden bij de voorzitter van de
werkgroep (niet van de commissie) is prima, maar voor de uiteindelijke samenstelling
van de commissie heeft een verkiezingsprocedure de voorkeur.

De heer Van Bork (PvdA):
. Vindt het jammer dat er van de Rekenkamercommissie nog geen plannen op tafel

liggen, vooral niet omdat nu niet duidelijk is hoe Rekenkamercommissie en
auditcommissie en andere commissies en besturen de taken onderling zullen
verdelen.

o Ziet in artikel 2.2 als doel van de auditcommissie vermeld staan de ondersteuning van
het algemeen bestuur bij de afwikkeling van de financiële jaarcyclus, terwijl in artikel
5, lid la staat dat de auditcommissie tot taak heeft het algemeen bestuur te adviseren
over financiële aangelegenheden. Dat laatste is veel ruimer en lijkt een bron van
conflicten met de vakcommissies te worden.

. Noemt het principieel onjuist dat de vergaderingen niet openbaar zijn.

. Vraagt zich af of vier commissieleden voldoende zijn. Misschien kan artikel 3,\¡d 2
beter luiden: "De commissie bestaat uit vier en ten hoogste zes AB-leden."

De heer Verweii(CU):
. Vindt een auditcommissie op zich een goed idee, maar stelt zich de vraag wat het

algemeen bestuur dan niet meer gaat doen. Geeft dat bepaalde bevoegdheden uit
handen of krijgt het zelf bepaalde stukken niet meer te zien?

o Begreep van de heer Reerink dat het controleprotocol iets politieks is als het gesprek
met de accountant start, maar hij kan dat niet rijmen met het a-politieke karakter van
de commissie. Graag een toelichting.

De heer Koov (LNE):
o Stelt dat zijn fractie geen enkele behoefte heeft aan deze commissie. Die verhoogt de

bestuurlijke druk alleen maar. Het is ook niet duidelijk wat die toevoegt aan de reeds
bestaande commissies of aan de Rekenkamercommissie in oprichting. De vrees is
dat de commissie een politbureau wordt tussen bestuur en andere zaken.

. Als een meerderheid toch een auditcommissie wil, heeft hij enkele vragen. Daarop wil
hijantwoord hebben voordat er sprake kan zijn van een stuk dat rijp is voor
behandeling in de bestuursvergadering.

¡ De auditcommissie heeft vooral adviserende taken en geen auditwerk.
. De commissie is afgekeken van de gemeente, maar dat is een duaal stelsel en geen

monistisch.
. Als de auditcommissie met de accountant moet gaan spreken namens het bestuur, is

die commissie volstrekt verkeerd gepositioneerd: die moet het werk van het bestuur
juist vergemakkelijken en niet een niet-politieke representatieve uitsnede van het
bestuur vormen, die vervolgens zaken gaat zitten doen. Dat soort risico's moet
worden uitgesloten en er moet een relatie gelegd worden met de taken van de
Rekenkamercommissie. De fractie van LNE geeft in overuveging beide voorstellen
gel ijktijdig te behandelen.

De heer Reerink (PvdA):
o Wil een eerste reactie geven. Dan kan het denkwerk in werkgroep en/of fracties

verder gaan.
o ls het eens met de heer dat het waterscha monistisch is en dat het dus niet
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allerleiveranderingen moet invoeren, maar langzaam komen waterschappen toch
dichter bij het dualisme. Ook de OESO heeft gesteld dat er meer controle moet
komen op de onafhankelijkheid van de waterschappen en op het bestuur daarvan. De
minister heeft het waterschapsbestuur voor die controle belangrijk genoemd.
De werkgroep heeft vooral bij gemeenten en provincies gekeken hoe die hun zaken
geregeld hadden. De gemeentelijke en provinciale rekenkamers hebben geen
financiëlecontroletaak, maar rapporteren over rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid. De Rekenkamercommíssie is onafhankelijk, kiest zelf haar
onderwerpen en geeft advies met conclusies en aanbevelingen aan het bestuur. Het
bestuur kan zelf bepalen wat het met dat advies doet.
De auditcommissie bestaat uit vooruitgeschoven bestuursleden, die in een kleine club
allerlei kanveitjes opknappen, bijvoorbeeld het kiezen of evalueren van een
accountant.
Zij brengen advies uit aan het bestuur, dat volledig in de positie blijft in al zijn taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat betekent dat elk bestuurslid alle
informatie die het wil, moet krijgen.
lnstallatie van een commissie van advies en bijstand volgens artikel 4 maakt de
commissie officieel. ln een preambule kan nog eens uiteengezet worden wat doel en
taak van de commissie zijn. Het bestuur benoemt de leden en de voorzitter. Het
aantal leden moet zo beperkt mogelijk blijven, anders gaat de commissie meer een
staat in de staat worden.
De commissie kan openbaar zijn, als in de verordening maar een regeltje komt dat de
commissieleden ook anders kunnen besluiten.
De heer Reerink denkt dat de werkgroep met een nadere bijstelling van het plan voor
de bestuursvergadering een nieuwe tekst kan leveren. Daarvoor vraagt hij
instemming aan de vergadering.

a

a

a

De voorzitter vraagt of de commissie kan instemmen met de behandeling van een
gewijzigd voorstel in het algemeen bestuur.
De heer Verweii(CU):
¡ Heeft al gezegd dat hij met de door de heer Reerink toegezegde wijzigingen kan

leven.

De heer Koov (LNE):
o Vraagt wat het bezwaar is om het voorstel voor de auditcommissie te behandelen

samen met dat voor de Rekenkamercommissie.
De heer Reerink (PvdA):
o Ziet geen principieel bezwaar. Hijwilwel zeggen dat die twee commissies weinig met

elkaar te maken hebben.
De heer Koov (LNE):
. Om dat zeker te weten moet men beide voorstellen tegelijk behandelen.
De heer Verweii (CU):
¡ Herinnert eraan dat het bestuur heeft aangedrongen op een snel rapport over de

auditcommissie. Dat het Rekenkamerrapport er nog niet is, moet geen reden zijn om
het auditrapport nog langer te laten liggen.

De heer Koov (LNE):
o Zegl dat LNE ermee kan leven, maar verwacht nog wel enkele wijzigingen in de tekst.

De voorzitter ziet het nieuwe voorstel tegemoet bij de bestuursvergadering in december.
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Mevrouw Leenders (WN):
o Vindt consensus over de auditcommissie belangrijk, want die moet haar werk in

vertrouwen kunnen doen. Daarom raadt zij de heer Reerink aan nog met iedereen in
gesprek te gaan die nu bezwaren had.

De heer Verkaik (W@l):
. Sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Leenders
. Wijst er nog op dat in gemeenten de technische behandeling van de financiën

gebeurt in de auditcommissie en de politieke behandeling bij bestuur en middelen. ln
de verordening moet dat onderscheid ook duidelijk zijn.

De voorzitter sluit hiermee de bespreking van dit punt af

4. Stukken ter consultering

4.1 lnspraakrijpheid
waterbeheerplan
"Waterkoers 2016-
2021"

De heer Beuqelink:
. KUkt samen met zijn ambtenaren terug op een geweldige avond met een grote

betrokkenheid van de bestuursleden. Daarmee heeft "Waterkoers" al aan één doel
voldaan: het uitlokken van de dialoog. Het plan is niet dichtgetimmerd, maar meer
een beginselverklaring waarin het bestuur elk jaar bij de voorjaarsnota accenten kan
aanbrengen: flexibiliteit en actualiteitzijzo gewaarborgd. Ook de oogst was goed.
Aangegeven is waar de opmerkingen van de bestuursleden terug te vinden zijn in het
digitale document. Enkele opmerkingen die niet goed geplaatst konden worden,
hebben een procesvoorstel gekregen.

De voorzitter vraagt de commissieleden heel kort te melden of ze de nota inspraakrijp
vinden, eventueel vergezeld van en of twee argumenten.

Eersfe termijn
De heer Koov (LNE):
¡ ls niet in de gelegenheid geweest om de nota te lezen en kan er dus niets over

zeggen.
Mevrouw Varenhorst (WD):
. Zegt dat de WD akkoord is, maar voegt daaraan toe dat ze meer de horizondoelen

voor over vier jaar wil zien.
De heer Verweii (CU):
o Had graag dinsdagavond al een inhoudelijke behandeling van de nota willen hebben,

zeker bij een zo belangrijk onderwerp als het waterbeheerplan (WBP). Begrijpt dat de
nota al met verschillende belangengroepen is besproken, wat scheelt in de drukte
rondom bezwaarschriften. Wilwel tijdens de inspraakronde al een inhoudelijk gesprek
in de commissie. Dan kunnen de opmerkingen en reacties van het bestuur ook in de
nota verwerkt worden.

De heer Droooers (CDA):
o Laat de nota de inspraak in, maar vindt het jammer dat er zo weinig tijd was voor de

inhoudel ijke bespreking.
De heer Travaille (PvdD):
. Sluit zich aan bij de woorden van de heer Verweij.
o Mist enkele doelen en daarmee de kapstokken voor het bestuur om te toetsen of men

op de goede weg is, zoals de discussie over pi's en het energieneutrale waterschap.
of het ontbreken van di itale beschikbaarheid van de van invloeda
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is op het proces.
De heer Van Os (SGP):
o Noemt het stuk inspraakrijp.
De heer Reerink (PvdA):
o Heeft al bij de begroting gezegd dat deze manier van aanlevering van stukken voor

besluitvorming hoogst ongelukkig is. Liever heeft hij bij de besluitvorming één tekst.
Later kan deze vorm uitstekend dienst doen.

¡ De tijd was dit keer te kort.
. Soms zijn de teksten wat te vaag en soms mist het stuk nogal wat ambitie. De

ambities uit het coalitieakkoord, zijn niet terug te vinden in het stuk.
. Eigenlijk kon het stuk niet zo de inspraak in. Daarom behoudt de fractie zich alle

vrijheid en het recht voor om allerlei opmerkingen te maken, ook na vaststelling door
het college van het concept, waarin de resultaten van de inspraak verwerkt zijn.

De heer Verweii (CU):
o Begrijpt dat de heer Reerink dat het stuk niet ter vaststelling in behandeling wil laten

komen, maar het op een eerder moment uitgebreid bespreken.
De heer Reerink (PvdA):
o Vindt dat een schitterende suggestie.
De heer A.E. Jansen (AWP):
¡ Sluit zich daarbij aan.
Mevrouw Leenders (WN):
r Vindt ook dat er te weinig tijd was. Maar ze gaat wel akkoord met het inbrengen in de

inspraak.

De heer Beuqelink:
o Concludeert dat de commissie instemt met het ter visie leggen.
o Hij zal nog eens kijken naar het ambitieniveau. Tegelijk is dit ook een rijpingsproces,

een nieuwe manier van werken.
. Politieke duiding is nu nog niet aan de orde; dat komt na de inspraakronde.

De heer Reerink (PvdA):
o Vindt dat dat ook tijdens de inspraakronde kan.

De voorzitter merkt op dat de eerstvolgende commissievergadering na de inspraakronde
ligt. Daarmee sluit zij agendapunt 4 af.

S.lnformerend deel

De voorzitter meldt de commissieleden die zich hebben afgemeld: A.J.H. de Beaufort,
C.P. Bruggink, S. Groenendijk, E. de Leeuw, T. van Soes, en R.D. Woittiez.

5.1 Mededelingen

5.2 lngekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken.

6. Rondvraas

Mevrouw Leenders (WN) herinnert eraan dat er dinsdagavond flappen waren
opgehangen waarop men zich kon inschrijven voor de werkgroepen "Waterkoers" en
"Prestatie-indicatoren". Wie zich noq wil aanmelden, kan dat nog tot vóór de
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bestuursvergadering bij haar doen.
De heer A.E. Jansen (AWP) vindt het toch jammer dat de twee commissievergaderingen
waren samengenomen.
De heer Reerink (PvdA) heeft in de laatste bestuursvergadering gezegd dat het
terugbrengen van de vergaderfrequentie kan, als er maar geen commissievergaderingen
in de knel komen. Hij vraagt het college om eens goed te kijken of dat een verstandige
aanpak is geweest.
De heer Merkens (LNE) sluit zich aan bij de woorden van de heer Reerink. Hij vraagt of
het verstandig is dat een discussie op een thema-avond later in de commissie nog eens
wordt overgedaan.

7.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur, dankt allen voor hun inbreng en wenst
ieder welthuis.

Voor akkoord,
Vergadering Algemeen Bestuur 16 december 2015,

De secretaris, J. Goedhart
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