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DE STICHTSE
RUNT ANDEN

Plaats
Van
Aanwezig

: Houten, Bestuurszaal
: 13.30 -15.40 uur
: Water Natuurlijk

WD

CDA
PvdA

: PvdD
: Waterschap@l nwonersbelangen
: ChristenUnie
: Algemene Waterpartij
: SGP
: Landbouw, Natuur en Economie

(Geborgden)

G.P. Beugelink (hoogheemraad), mevrouw H.A. van Dam,
G.J.P. Jansen (vanaf punt 4.1.4), mevrouw F.J. Leenders,
mevrouw J.A. Otterman, H.A. Rutjes
S. Groenendijk, mevrouw K. Varenhorst, R.D. Woittiez (vanaf punt
4.3.4)
J.A.G.W. Droogers, B. de Jong (hoogheemraad), K.P.T. Valk
F.J. van Bork, C.G. Jansen op de Haar (hoogheemraad),
J.G.M. Reerink
W. van der Steeg, A. Travaille
E. Verkaik
J.P. Verweij
A.E. Jansen
F. van Os
H. de Beaufort, C.P. Bruggink, L. de Groot (hoogheemraad),
W. Kooy, J.F.C. Kupers, E.C. Merkens, mevrouw T. van Soest

Afwezig : R. van der Kruk (PvdD), J.J.M.W. Scherrenberg (WD)

Voorzitter : P.J.M. Poelmann (dijkgraaf)
Secretaris : Mevrouw J. Goedhart
Notulist : P.R.F. Verhoeven (Notuleerservice Nederland)

1. Openinq. vaststelling agenda en lotinq primus
De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering van het algemeen bestuur en heet iedereen welkom. Er is bericht
van verhindering binnengekomen van de heer Van der Kruk (PvdD) en de heer Scherrenberg (WD). De heer
G.J.P. Jansen (WN) en de heer Woittiez (WD) zullen later komen.

Vaststelling agenda
De voorzitter vraagt of de agendapunten 4.6 'Regeling vervanging secretaris' en 4.7'Regeling vergoeding
duocommissieleden' als hamerstukken kunnen worden behandeld. Híj vermoedt dat daarover geen discussie zal zijn
De vergadering is het met hem eens. De betrokken stukken worden als de punten 3.5 en 3.6 toegevoegd bij het
'Besluitvormend deel hamerstukken'. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de agenda vastgesteld.

Loting primus
Het lot valt op nummer 27, mevrouw Varenhorst. Bij een hoofdelijke stemming zal zij als eerste haar stem moeten
uitbrengen.

2. Notulen vergaderingen
a. Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 11 november 2015
Tekstueel
Pagina 18, beantwoording door de heer De Jong, derde alinea, derde en vierde regel: "Zo heeft De Stichtse
Rijnlanden de kosterr van het hoogwaterbeschermingsprogramnìa in één keer afgeschreven", wijzigen in'. "2o heeft De
Stichtse Rljnlanclen de kosten van het hoogwaterbeschermingsprogramma in de reguliere exploitatie opgenomen."
Pagina 19, vierde biidrage door de heer De Jong, laatste zin: "Het draagvlak voor de lasten wordt daarcJoor ook groter
voor de achterbiijvende hectares Ongebouwd" wijzigen in: "Het draagvlak voor de lasten wordt claardoor ook kleiner
voor de achtertrl ij',rend e hectares On gebouwd ".

Er zijn verder geen oprnerkingen. De notulen worden vastgesteld met inachtneming van bovenstaande aanpassingen.

Naar aanleiding van
Pagina 21122: De heer Travaille (PvdD) wil graag een actiepunt toegevoegd zien. Het waterschap zou een vraag aan
de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) stellen over de resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
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De heer Beuqelink vindt dat een actiepunt waard. Hij heeft al in het Regionaal Bestuurlijk Overleg-west (RBO) de
voorzitter gevraagd om het DAW eens apart te agenderen; dan zal daar de bijdrage van LTO volgen. Het hoort echter
ook in deze vergadering thuis.
Verder zijn er geen opmerkingen.

b. Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d.11 november 2015
Er zijn geen opmerkingen. De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen

c. Adviezen en conclusies gecombineerde commissievergadering d.d. 26 november 2015
Tekstueel
Pagina 24, laatste zin: "Daarom behoudt de fractie zich alle vrijheid en het recht voor om allerlei opmerkingen te
maken, ook na vaststelling" aanvullen met: "door het college van het concept, waarin de resultaten van de inspraak
verwerkt zijn."
Pagina B: De heer Verweii (CU) ziet dat de heer Ten Heuw in zijn bijdrage een vraag gesteld heeft over de controle op
het eigen aankoop- en investeringsbeleid. Dat zou in de commissie besproken worden, maar hij vindt daarvan niets
terug in het verslag of op de actielijst.
De voorzitter zegt toe dat dat wel zal gebeuren.

Naar aanleiding van
Er zijn geen opmerkingen

d. Leeswijzer en actiepuntenlijst
De heer Van der Stees (PvdD) heeft geconstateerd dat actiepunt 13: 'Botanische diversiteit in relatie tot veiligheid' is

weggevallen. Hierover zou het college een notitie schrijven, et zou een veldbezoek komen en het bestuur zou verder
geïnformeerd worden via de bestuursinformatiebrief. Dat alles is nog niet gebeurd. Hij vermoedt dat het punt nog op
de actielijst had moeten staan.
De voorzitter antwoordt dat blijkbaar iets verkeerd is gegaan, want er was al actie ondernomen. Er komt nog een
voorstel in het college. De heer Glas heeft in zijn speech bijzijn afscheid van de Unie van Waterschappen gesproken
van 'flowerpowerdijken'. Het actiepunt komt terug op de lijst.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de actielijst en de leeswijzer.

3 Besluitvormenddeel hamerstukken

3.1 Vaststellinqcontroleprotocol
De heer Verweii (CU) merkt op dat in de iBabs het controleprotocol nog voorzien is van rode en groene markeringen
die soms geschrapt moeten, en soms weer niet. Hijweet nu niet hoe de definitieve tekst luidt, welk protocol hij vast
gaat stellen.

De heer De Jonq is enigszins verrast. ln het stuk dat hij eerder gezien had, waren die markeringen niet aanwezig. Dit
is duidelijk de verkeerde versie.

De voorzitter verzekert de vergadering dat ze gaal stemmen over de juiste versie, die nog nagezonden zal worden.
Hij stelt voor het voorstel toch in stemming te brengen. De vergadering stemt daarmee in.

Besloten wordt:
het controleprotocol 2015 voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015 vast te stellen.

3.2 WiizioinqqemeenschappeliikereqelinsBEhU
Mevrouw Leenders (WN) wil nog antwoord weten op de vraag of de twee leden van De Stichtse Rijnlanden elkaar
voor de BghU kunnen machtigen.

De heer De Jonq heeft de oorspronkelijke vragensteller hierover schriftelijk geinformeerd. Wat het uitbrengen van de
stemmen betreft, kunnen de leden elkaar machtigen, maar bij bepaling van het quorum gaat het over personen.
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Besloten wordt:
toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling BghU ten behoeve van toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug per 1 januari 2016.

3.3 Overname zonnepark nryzi De Bilt
Mevrouw Leenders (WN) is blij met het voorstel. ln het licht van het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten is, is men nu
een stapje verder.

Besloten wordt:
voor de uitvoering van het project Zonnepark rwzi De Bilt taakstellend een krediet van € 405.000,- beschikbaar te
stellen.

3.4 Aankoop qrond van de provincie Utrecht
Besloten wordt:
in te stemmen met de aankoop van 22,3 ha grond, nu in bezit bij Provincie Utrecht, gelegen in de gemeente
Oudewater, ten behoeve van herlocatie van gemaal Noord-Linschoten uit het GOP kunstwerken en ten behoeve van
overige waterdoelen uit het watergebiedsplan Linschoterwaard, zoals een bypass voor de Lange Linschoten en een
droge waterberging van circa 15 ha uit het watergebiedsplan Linschoterwaard.

3.5 Regeling vervanging secretaris
Besloten wordt:
1. het besluit van het algemeen bestuur van 12 december 2007, nr.07.aizl171, in te trekken;
2. in te stemmen met de aanwijzing van de heren R. Bronda, J.L.P.A. Dankaart en C.J. Vos als loco-secretarissen en

met de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven in de situaties dat vervanging van de secretaris aan de orde
is.

3.6 Regelinqverqoedinqduocommissieleden
De heer Verweii wil het moment niet laten voorbijgaan zonder de oorspronkelijke indiener, de PvdD, te
complimenteren met het goede voorstel en het college te complimenteren met de mooie uitwerking ervan

Besloten wordt:
1. aan hoofdstuk 2 van de Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur 2009 een nieuw artikel 7 toe te voegen,

onder gelijktijdige vernummering van het huidige artikel 7 tot artikel 8, luidende als volgt: "Een lid als bedoeld in
artikel 2, derde lid, van het reglement voor de commissies, zoals vastgesteld bij besluit van 28 januari 2009
ontvangt maandelijks een vergoeding van 50% van het bedrag als bedoeld in artikel 3.2 van het
Waterschapsbesluit";

2. dit nieuwe artikel 7 met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 26 maart 2015.

4 Opiniërend deel

4.1.4 Verwerkinq uitspraak Hooe Raad m.b.t. natuurterreinen in reserves
De heer G.J.P. Jansen (WN) voegt zich bij de vergadering.

Eerste termijn
De heer Ven¡¡eii (CU) meent dat het voorliggende onderwerp breder is dan alleen de verwerking van de uitspraak van
de Hoge Raad. Het heeft ook te nraken met hoe wordt omgegaan met de reserves voor het watersysteem in zijn
algemeenheid. Het eerste besluit dat wordt voorgesteld, is om dat vraagstuk in een aantal stappen op te lossen, en
om volgend jaar bij de voorjaarsnota de tweecie stap te zetten. De heer Verweijwil nu voor die tweede stap al een
aantal overwegingen meegeven.
Ten eerste: Overheveling van reserves is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. De financiering van
watersysteem en zuivering bestaat uit twee gescheiden trajecten, waarmee het bestuur niet zomaar mag schuiven.
Besluitvorming over de reserves kan men niet los zien van een solide basis - kostentoedeling en uitgaven, die met
elkaar in evenwicht moeten zijn. Tijdens de discussie bij de voorjaarsnota over dit onderwerp is het niet genoeg het
probleem rond de reserves op te lossen zonder ervoor te zorgen dat inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn.
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Dan is er in de toekomst opnieuw een nieuw probleem. Ten slotte: als De Stichtse Rijnlanden de reserves voor het
watersysteem wil samenvoegen, raadt hij aan om bij de voorbereiding ook nog de correctie voor de boeking rwzi
Utrecht mee te nemen.
Wat het tweede besluit betreft, de instemming met een herberekeningsmethode, gaat het om de manier waarop het
bestuur die herberekening wil maken. Hijzelf zou een andere, pragmatischer aanpak kiezen. Hij neemt aan dat alle
bestuursleden het onwenselijk vinden als de reserves negatief zijn. Het algemeen bestuur is bevoegd om bij de
jaarrekening tussen reserves te schuiven. Hij kan leven met een voorstel om eenmalig het negatieve saldo voor de
reserve Ongebouwd aan te vullen uit de reserve Gebouwd. Zo wordt het incidentele probleem opgelost. Structurele
problemen, waar dingen niet in balans zijn, moeten op een andere manier worden opgelost.
Hij denkt dat het goed is om bij de negatieve reserve een opmerking te plaatsen: waarom is er een negatieve reserve?
De uitspraak van de Hoge Raad is een deel van de oorzaak, maar er is ook enige jaren een niet-kostendekkend tarief
geweest: elk jaar was dat € 400.000,-- minder. Daarbij kwamen ook nog een tariefdifferentiatie wegen en een
misrekening van hectares (€ 200.000,--). Dit interen op de reserves is een structureel probleem en het voorliggende
voorstel lost enkel een incidenteel probleem op.
Het college noemt de gekozen oplossing een zuiver technische correctie, maar volgens spreker klopt dat niet. De
tekst in het besluit vindt hij wel goed, maar de uitwerking daarvan door het college begint aan alle kanten te knellen.
De verdeling van de rente over de categorieën is nog juist, maar als het gaat over de herberekening van het
kostenaandeel via de waarde, gaat het mis. Herberekening via de kostentoedelingssystematiek zou kunnen, want de
waardeverhoudingen zijn bekend.

De voorzitter wijst de heer Verweij erop dat die herhaalt wat hij al in de commissie heeft verteld.

De heer Verweii (CU) wil zijn pleidooi toch graag afmaken. Volgens hem handelt het college correct, als het de
kostentoedelingsverordening zou aanpassen, maar dat heeft het college níet voorgesteld. Het zegt te kijken naar de
waardeverschuiving in de periode 2009-2015, maar let alleen op de oorspronkelijke waarden van 'Ongebouwd' en
'Agrarisch' in 2009 en gebruikt de kostentoedeling en het rapport op een verkeerde manier: het gaat schuiven met
hectares in een rapport dat niet voor deze exercitie is bedoeld. Als de Hoge Raad de uitspraak doet dat het
waterschap bij hectares natuur alleen het natuurtarief mag opleggen, wil dat niet zeggen dat die natuurterreinen
opeens slechts € 5000,-- waard geworden zijn. Daarover heeft de Hoge Raad namelijk niets gezegd. Hij wil het
college erop wijzen dat het in de berekeningen niet zomaar met hectares kan schuiven en dat hij een pragmatische
oplossing aanbiedt, die aan precies dezelfde doelstellingen beantwoordt.

De heer Travaille (PvdD) zegt vooral uit te kijken naar de fundamentele discussie over de kostentoedeling en de
toepassing van het in het coalitieakkoord vastgelegde uitgangspunt: 'de vervuiler betaalt'.

Beantwoording
De heer De Jonq ziet in het betoog van de heer Verweij een weerspiegeling van de uitgebreide discussie in de
commissie en de onderbouwing daarvan die de ambtenaren in de technische bijeenkomst hebben gegeven. Toch wil
hij hier iets over zeggen, omdat hij de indruk heeft dat de heer Verweij hiernaar kijkt op een manier die het college niet
bedoeld heeft.
Het gaat hier om de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de natuurterreinen en de correctie van de negatieve
reserve'Ongebouwd'. Het college hoort volgens de notitie'Reserves en voorzieningen' een inloopvoorstel te doen, als
een reserve onder de marges komt. Dat inloopvoorstel bevat drie stappen. De eerste stap ligt nu voor: te zorgen dat
aan het eind van 2015 de reserve boven nul is. De tweede stap wordt de nieuwe nota 'Reserves en voorzieningen',
die al in de planning zat, en waar de heer Verweij op vooruitloopt met zijn suggestie om de reserves 'Watersysteem'
samen te voegen. De derde stap is de nieuwe kostentoedelingsverordening, die met ingang van 1 januari2018 in
werking moet treden en waarvan eind 2016 de discussie over de uitgangspunten volgt. Naast het door de heer
Travaille genoemde uitgangspunt speelt daarbij ook de vraag wat er gebeurd is met het draagvlak van de
verschillende categorieën en wat de waarde is van de assets die beschermd worden. Daar zal een bureau volgens de
wettelijke regels berekeningen van maken.
Hier gaat het alleen om het corrigeren van de negatieve reserve. Het college heeft niet meer gedaan dan nagedacht
over wat de essentie was van de uitspraak van de Hoge Raad en wat het effect is van de bestuursbeslissing bij de
jaarrekening 2014, toen € 1,3 miljoen uit de reserve 'Ongebouwd' is gehaald om de partijen die bezwaar hadden
gemaakt, met rente terug te betalen. Het voorliggende voorstel is een technische correctie, die te maken heeft met die
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rente. Omdat er geen rentetoerekening aan reserves is, was het onterecht al die rentebetalingen uit de reserve
'Ongebouwd' te halen. Dat hoort - en dat heeft ieders instemming - bij de algemene financiering.
Een tweede punt is hoe om te gaan met de kosten. Het waterschap heeft de binnengehaalde opbrengsten uit de
reserve 'Ongebouwd' gehaald, maar was die reserve 'Ongebouwd' terecht toegerekend wat de kosten betreft? Het
college heeft beredeneerd dat de uitspraak van de Hoge Raad in essentie zegt dat de waarde van terreinen anders is
dan het waterschap had geduid: niet agrarisch, maar natuur. Had het waterschap dat in 2009 geweten, dan was toen
in de kostentoedelingsverordening de verhouding tussen de categorieën anders uitgevallen en was er een kleine
verschuiving geweest van 0,1% tussen 'Ongebouwd' en 'Gebouwd'. Ook hier vindt het college een aanpassing nodig,
maar niet door de kostentoedelingsverordening nu te veranderen (dat gebeurt in 2018), maar door de omvang van de
correctie te laten bepalen door de waardeverandering: € 334.000,--. Dat is geen politiek besluit, maar redeneren
vanuit de inhoud en zeggen dat dit op dit moment een redelijke correctie is. Wat de heer Verweij nog meer zegt, heeft
betrekking op stap 2 en 3. Dat wil hij later aan de orde stellen.

Tweede termijn
De heer Verweii (CU) meent dat de uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het waterschap bepaalde terreinen die
bezwaar hebben gemaakt, alleen mag aanslaan volgens het natuurtarief. Hij hoort de heer De Jong zeggen dat de
Hoge raad ook iets gezegd heeft over de waarde van de percelen. Hijzelf zou als bezwaarmaker niet zo blij zijn als
zijn perceel van € 37.000,-- morgen nog maar € 5000,-- waard zou zijn. Naar zijn mening heeft de Hoge Raad niets
gezegd over de waarde van terreinen. Als het waterschap een natuurterrein met landbouw aanslaat als volgens het
natuurtarief, is de grond niet opeens minder waard geworden.

De heer De Jonq is het oneens met de heer Verweij. ln de kostentoedelingsverordening staan regels voor de waarden
die toegekend worden aan agrarische percelen en aan natuurpercelen in de berekening van de waarden voor de
kostentoedeling. Het gaat daarbij niet om de economische waarde van een perceel, maar om de waardering in
kostentoedelingstermen in 2009, die hij stelt op 20o/o vàn de agrarische waarde.

De voorzitter sluit de beraadslagingen over dit punt hierbij af

4.2.4 Wiizioinq belastinqverordeninqen 2016
Eerste termijn
De heer Merkens (LNE) herhaalt zijn uitspraak in de commissie: het is aan zijn achterban moeilijk uit te leggen dat
LNE een coalitieakkoord sluit met een 1%-regeling boven op de inflatie, maar hij begrijpt wel dat er voor de
natuurterreinen compensatie moet komen en dat er geen reserves zijn. Daarom is hij ook blij met de opmerking van
de ChristenUnie dat er toch naar overheveling van reseryes gekeken moet worden. Zijn fractie gaat akkoord met het
voorstel, maar tekent daarbij aan dat dit eenmalig is en dat zij in 2016 een andere insteek zal hebben dan nu.

De heer Valk (CDA) sluit zich aan bij de woorden van de vorige spreker. Ook hij wil benadrukken dat de verhoging
voor het agrarisch gebied eenmalig moet zijn.

De heer Verweij (CU) ziet de vaststelling van de tarieven als een technische uitwerking van de begroting en de
grondslagen, maaî constateert tegelijk dat met het eerste besluit, de vaststelling van de iarieven, de reserve voor
'Ongebouwd' ook in 2016 in de rode cijfers terechtkomt. Hij vindt het jammer dat daarvoor nu nog geen oplossing is
gezocht.
Ten tweede is de kostentoedeling van 2009 - met een kleine aanpassing in 2012 - nog niet herzien. Dat gebeurt pas
in 2A18, waardoor negen jaar lang is gewerkt met dezelfde waardeverhoudingen. ln het bestuur hoort hij regelmatig
discussies dat dat niet eerlijk is, omdat er verschuivingen zijn geweest. Hij tlegrijpt dan ook niet dat het bestuur niet
eerder een nieuwe kostentoedeling wil vaststeilen.
Ten derde ziet hij bij besluit 3 het verzoek om kennis te nemen van de ontwikkelingen en valt hem op dat getoond
wordt hoe de tarieven in 2016 stijgen ten opzichte van die in 2015. Die cijfers zou hij liever in een
meerjarenperspectief willen zien. Dan zou duidelijk worden dat de tarieven veel nrinder veranderen dan nu wordt
gesuggereerd. Een presentatie van de tarieven in vergelijking met die van andere waterschappen zal <le burger een
duidelijker beeld geven of De Stichtse Rijnlanden nu goed presteert of niet.

^qFÉ
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Beantwoording
De heer De Jonq weet evenals de heren Merkens en Droogers van het effect van de maatstavenontwikkeling bij
wegen en bij natuur die dit jaar heeft plaatsgevonden. De omvang van de correcties is incidenteel. Deze effecten
zullen in 2016 niet meer aanwezig zijn. Met de tarievenstijging van nu is dat element in de methodiek gecorrigeerd.
Hoe het volgend jaar precies zal uitpakken met de kosten en de maatstaven, zal onderwerp van discussie zijn. Dan
zal mede bepalend zijn wat in de voorjaarsnota komt te staan over de ambities van het waterschap en de kosten
daarvan. Dal zal aan het eind van het jaar bepalen hoe de tarieven voor 2017 eruit gaan zien. Dat is alles wat hij nu
erover kan zeggen.
Hij antwoordt de heer Verweij dat in het coalitieakkoord bewust gekozen is voor 2018 als invoerdatum van de nieuwe
kostentoedelingsverordening. Niet alleen is dat een verplichting, maar nu zijn er landelijk discussies over de nieuwe
wetgeving op het gebied van financiering van de watertaken. Daarin spelen kostentoedeling en kwijtschelding een rol.
Hij hoopt dat in 2016 en 2017 bij de discussie en de besluitvorming binnen het waterschap ook elementen uit de
landelijke discussie betrokken kunnen worden. Het is niet handig om in 2016 al een verordening vast te stellen die een
half jaar later misschien weer gewijzigd moet worden, omdat er nieuwe wettelijk ontwikkelingen zijn. Dat is de reden
waarom datzo is gebeurd.
Een meerjarenperspectief zit al in de onderliggende stukken. Het lijkt hem ook goed om de cijfers van De Stichtse
Rijnlanden te vergelijken met andere waterschappen. Hij heeft daar al wel naar gekeken en kan zeggen dat het eígen
hoogheemraadschap in mindere mate met tariefsverhogingen werkt dan andere waterschappen. Het idee spreekt
hem aan dat bredere perspectief in het voorstel op te nemen. Het persbericht van de Unie van Waterschappen laat
zien dat zoiets wel te voorspellen is.

Tweede termijn
De heer Verkaik (W@l) ziet in het eigenlijke voorstel liever geen vergelijkingen met andere partijen, maar wel in het
voortraject.

De heer Reerink (PvdA) kan het voorstel geheel volgen, zeker na de toelichting van de heer De Jong. Hij vindt het
verstandig niet nu al een discussie te voeren voordat die landelijk is gevoerd.

Beantwoording
De heer De Jonq is het met de heer Verkaik eens. Hij bedoelde dat perspectief ook in de toelichting en de
achterliggende stukken die het bestuur bij de behandeling voorgelegd krijgt.

De voorzitter sluit de beraadslagingen over de wijzigingen in de belastingverordening af.

4.3.4 Vaststellinq nota Vaarwaterbeleid
Eerste termijn
De heer Groenendiik (WD) verbaast zich over een passage op pagina 4. Hij citeert: "Een sterke toename in de
recreatiedruk kan overigens wél kostenverhogend werken op de huidige beheer- en onderhoudskosten voor het op
diepte en breedte houden van de vaarweg." Hier heeft hij enige moeite mee. Betekent het dat bij toename van de
recreatie de onderhoudskosten ook toenemen, en hoe worden die dan afgewenteld en op wie?

De heer Van Bork (PvdA) is blij met de aanpassingen die de hoogheemraad na de bespreking in de commissie heeft
aangebracht. Hij betreurt het wel dat het waterschap geen bevoegd gezag heeft, als het gaat over de discussie
motorboten - fluisterboten; dat was een essentieel onderdeel in het debat dat nu een beetje blijft hangen. Hij zou
graag de hoogheemraad oproepen in debat te gaan met het bevoegd gezag dat daar kennelijk wel over gaat.

De heer Drooqers (CDA) hecht veel belang aan recreatief medegebruik. Zijn fractie heeft dan ook veel waardering
voor deze nota - enkele onduidelijkheden zijn eruit - en ze zal ermee instemmen.
Wel is er zorg over het mogelijk toenemend gebruik van verbrandingsmotoren op wateren waar dat nu niet of zeer
beperkt het geval is, zoals Vlist, Kromme Rijn en Enkele Wiericke. Hij heeft in de nota niet kunnen lezen dat het beleid
zou veranderen en hoopt van de hoogheemraad te horen dat dat ook niet zal gebeuren. Hij vermoedt dat bij overlast
op die wateren sprake is van een overtreding en dat dan handhavend opgetreden kan worden.
Verder wordt er in de nota de mogelijkheid geboden om stringentere voorwaarden in te voeren door middel van
verkeersbesluiten. ls er iets te zeggen over hoe en waar die besluiten genomen worden en of het bestuur daar kennis
van kan nemen of zijn mening daarover geven, misschien in een commissievergadering?
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De heer Woittiez (VVD) voegt zich bij de vergadering.

De heer De Beaufort (LNE) spreekt van een goed verhaal. Zijn fractie vraagt wel begrip voor de ondernemers die daar
hun brood moeten verdienen. Ook vraagt zevan het waterschap, als het werken moet gaan uitvoeren, dat het er
rekening mee houdt ondernemers geen voorschriften op te leggen die hen geld gaan kosten.

De heer Van der Steeq (PvdD) herinnert eraan dat tijdens de commissievergadering al is gesproken over hoe om te
gaan met milieuvervuilende boten. Hij is daarom blij met de reactie van het college naar aanleiding van die
bespreking, maar niet helemaal duidelijk is wat termijn en werkingsgebied daarvan zijn. Begrijpt hij goed dat het
college zo snel mogelijk af wil van vervuilende boten, dat dit geldt voor alle rode wateren en dat het daartoe in overleg
gaat met gemeenten om dit zo snel mogelijk te verwezenlijken? Hijwil daarover graag op de hoogte gehouden
worden.

Mevrouw Otterman (WN) kan zich op hoofdlijnen prima vinden in de nota Vaarwaterbeleid. Het is fijn dat het
waterschap wat geld meekrijgt, hoewel dat voor de burger niets zal uitmaken. Ze maakt zich ook zorgen over het
feitelijke beheer, dat niet veel zal veranderen. Ook WN is voor rustig vaarverkeer, in het bijzonder op de Kromme Rijn,
dus voor fluisterboten en bootjes op spierkracht. Haar fractie heeft vooral in Bunnik een achterbanraadpleging gedaan
en ook op Facebook en Twitter een open vraag gesteld. Uit de reacties bleek dat een meerderheid het pleidooi van
WN ondersteunde, en ook de collega-volksvertegenwoordigers van Bunnik delen die mening. Ook zijn
steunbetuigingen ontvangen van de verantwoordelijke wethouders uit Bunnik en Wijk bij Duurstede
De fractie heeft wel gemerkt dat mensen binnen het waterschap heel verschillende uitspraken doen over wat op de
Kromme Rijn geoorloofd is en wat niet. En op de website staat weer iets anders. Ze moet constateren dat het volstrekt
onduidelijk is wat wel of niet mag en wat het officiële beleid is. Buiten het waterschap zal dat wel nog minder duidelijk
zijn. Ze vraagt daarom of het college kan zeggen hoeveel ontheffingen of tijdelijke vergunningen er zijn afgegeven
voor boten, anders dan fluisterbootjes en kano's. Zo niet, kan het college dat dan uitzoeken? Hoe gaat het college
ervoor zorgen dat vervuiling en overlast van die boten verminderd kan worden? ln de later toegevoegde paragrafen
leest zij dat het waterschap samenwerking wil met de aanliggende gemeenten. Dat juicht WN toe en ze verwacht dat
de wethouders het waterschap met open armen zal ontvangen, gezien hun steunbetuiging. Hoe concreet is die
samenwerking nu?
Er zijn meer rode wateren. Zij pleit ervoor dat het waterschap ook daar kijkt of eenzelfde aanpak gewenst is.

De voorzitter meldt de vergadering dat in iBabs nu de juiste versie staat van het controleprotocol lagendapunt 3.11.

De heer Verkaik (W@l) ziet in de nota dat bij de eerste inspraakreactie, waarin gesteld wordt dat de kosten bij de
provincie horen, het waterschap dankt voor de zienswijze, maar geen antwoord formuleert.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar kan de WD antwoorden dat meer recreatie inderdaad leidt tot meer onderhoud: hoe
meer boten er varen, hoe meer golfslag er zal zijn, meer beweging in het water, meer omhooggewerkt slib, meer
tegen de kades klotsend water en meer slijtage aan de oevers. Dat betekent dus meer onderhoud en meer kosten

De heer Groenendiik (WD) vraagt hoe die kosten in de begroting worden opgevangen.

De heer Jansen oo de llaar antwoordt dat dat binnen het regulíere onderhoudsbudget valt. Mocht dat toch niet
toereikend zijn, zal hij bij het bestuur terugkomen met de mecledeling dat het binnen de financiële kaders niet lukt.
Voorlopig is daar echter geen aanleiding voor.
Met de PvdA betre¡rrt hij het dat De Stichtse Rijnlanden geen bevoegdheid heeft om iets te doen aan vervuilende
boten. llij zou graag iets ondernemen tegen de boten die de lucht vervuilen op de Kromme Rijn. Daarvoor moet het
waterschap bij het wel bevoegde gezag zijn: de gemeente. Hij zal dankbaar gebruikmaken van de contacten die WN
al heeft bij Bunnik en Wijk bij Duurstede en heeft zelf contact met de gemeente Utrecht.
Hij deelt de bezorgdheid van het CDA over het gebruik van verbrandingsmotoren op vaarwater. Het beleid op dit punt
is niet veranderd. Er zijn enkele watergangen door de provincie aangewezen als vaarwater, waarop nog steeds alles
mag varen wat wil. Bij de rode watergangen bekijkt het waterschap samen met de gemeenten of de motorboten terug
te dringen zijn. Ook dat beleid is niet veranderd. Voor de Kromme Rijn bijvoorbeeld is een vergunning nodig om
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daarop met een boot met explosiemotor te kunnen varen. Er zijn 108 vergunningen afgegeven, 25 vergunningen (voor
onbepaalde tijd) voor elektromotoren, en 83 vergunningen (voor één jaar) voor verbrandingsmotoren. Het waterschap
wil met de gemeenten in gesprek over die B3 vergunningen, met de bedoeling die vergunningen niet meer te laten
verlengen.

De heer Drooqers (CDA) zegt bij interruptie dat hijgevraagd had wat er aan handhaving gedaan werd. Op de Kromme
Rijn mag men maar 6 km/u. varen. Als men zich aan die regel houdt, is er nauwelijks sprake van overlast.

De heer Jansen op de Haar antwoordt dat gekeken moet worden hoe een dergelijke handhaving vorm moet krijgen.
Snelheid is niet het meest gemakkelijke onderwerp om op te handhaven. Hij zal daar inzet op proberen te plegen. Hij
hoort van verschillende fracties dat er behoefte is aan gesprekken met de gemeenten om te kijken hoe hier verkeer
met motorboten kan worden ingeperkt, en dat mensen die aan de Kromme Rijn wonen, daadwerkelijk overlast
ervaren. Hij heeft geen signalen ontvangen dat boten sneller varen dan die 6 km, maar hij zal uitzoeken hoe men
daarmee omgaat. LNE vroeg aandacht voor de ondernemers die op deze wateren hun brood verdienen met een boot
met explosiemotor. Dat is in het gesprek met de gemeente Utrecht expliciet ter sprake gekomen, omdat die gemeente
de rondvaartboten uit de stad vergunning geeft voor het varen op de Kromme Rijn. Hij wil daarin samen met de
gemeente optrekken om niet zomaar zand in de motor te gooien.
Ook wil hij er rekening mee houden dat het waterschap bij aanbestedingen de kosten kan laten oplopen door van
aannemers te eisen dat die ín een milieuzone niet met explosiemotoren mogen werken. Het heeft niet direct met het
vaarwaterbeleid te maken, maar het vraagt de komende periode wel enige aandacht.
Hij kan de PvdD antwoorden dat hij inderdaad op de rode wateren graag af wil van vervuilende boten, dat hij daarvoor
met gemeenten gaat overleggen en dat hij het bestuur over de vorderingen op de hoogte zal stellen via de
bestuu rs i nform atiebrief .

Tweede termijn
De heer Drooqers (CDA) meent dat het goed is bij handhaving niet alleen op de snelheid van boten te letten, maar
ook te controleren of iedere motorboot wel een vergunning heeft. Hij heeft nog geen antwoord op zijn vraag over de
verkeersbesluiten en de daaraan gekoppelde procedures: kan het waterschap daar iets betekenen en hoe wordt het
bestuur daarbij betrokken?

De heer Van Os (SGP) vraagt of het niet beter is het begrip 'motorboot' te laten vallen. Een fluisterboot heeft ook een
motor. Moet daarom niet ergens in de tekst, regeling of toelichting duidelijk naar voren komen dat fluisterboten en
handkrachtboten zijn toegestaan en andere boten niet?

De heer Van der Steeq (PvdD) verwacht dat de handhaving op vervuilende boten goed zal worden ingericht. Hij heeft
er alle vertrouwen in dat de hoogheemraad voortvarend aan de slag zal gaan met het ondenverp 'vervuilende boten'.
De fractie dankt de heer Jansen op de Haar voor zijn constructieve houding hierin.

Mevrouw Otterman (WN) wil nog kwijt dat het belangrijk is om de omwonenden duidelijkheid te geven. Als die goed op
de hoogte zijn, zijn er vele extra ogen en oren voor de handhaving. Daarom ook de vraag wanneer het bestuur iets
kan vernemen, ook om de achterban te kunnen informeren. Verder heeft ze bij andere waterschappen nog nuttige tips
gekregen. Die zal ze op de mail zetten.

De heer Valk (CDA) wil aan de opmerking van de heer Van Os nog de suggestie toevoegen om de in het
vaarwegbeleid gebruikte termen te koppelen aan het Binnenvaartpolitiereglement. Dit om venvarring met handhaving
te voorkomen.

Beantwoording
De heer Jansen op de Haar neemt de suggestie van de heer Valk over en maakt dat tot deel van het beleid.
De verkeersbesluiten worden in het algemeen na ambtelijke voorzet door het college vastgesteld en dan ter inspraak
gelegd voor de ingelanden. Hij begrijpt dat het bestuur graag ingelicht wil worden over wat het college doet ten
aanzien van de Kromme Rijn en over welk type boot het daar gtaag zou zien. Hij zal dal doen via de
bestuursinformatiebrief en ook de omwonenden op de hoogte stellen. Hij vermoedt dat er onder de omwonenden ook
veel motorbootbezitters zijn, en vindt het daarom ook netjes die mensen erbij te betrekken.
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Mevrouw Otterman (WN) wil dan bij interruptie weten wanneer ze iets zou kunnen horen.

De heer Jansen op de Haar antwoordt dat hij afhankelijk is van de agenda's van de genoemde wethouders, maar dat
hij veruvacht begin februari een planning te kunnen geven. Hij realiseert zich nu wel dat er geen budget is voor
handhaving op de Kromme Rijn. Daarom is het van belang een inventarisatie te maken van de grootte van het
probleem en in contact te treden met de omwonenden. Ervaren zij zoveel overlast dat handhaving nodig is, dan wordt
het financieel een ander verhaal. Daarover zal hij dan weer met het bestuur moeten spreken.

De heer Woittiez (WD) wil bij interruptie nog zeggen dat hij de eerdere toezegging van de heer Jansen op de Haar
hierbij kan betrekken: als er signalen zijn dat er iets uit de pas loopt, komt hij terug naar de bestuursvergadering.

De heer Jansen oo de Haar bevestigt dat.

De voorzitter sluit dit punt verder af

4.4.4 Vaststellins partiële herzienins peilbesluit Lopikerwaard
Eerste termijn
De heer Van der Steeq (PvdD) zegt het in het algemeen belangrijk te vinden dat peilverlagingen geen negatieve
effecten hebben op natuurgebied. Daarom was zijn fractie ook benieuwd naar het standpunt van Staatsbosbeheer,
maat ze heeft inmiddels begrepen dat dat standpunt van meer algemene aard is. Nu in dit geval ook een ecologisch
onderzoek is geweest met als uitslag dat er geen negatieve effecten zullen zijn, kan de fractie instemmen met het
voorstel.

De heer Ruties (WN) sluit zich aan bij de woorden van de vorige spreker. Wel las hij dat tijdens het veldbezoek nog
een kleine wijziging was overeengekomen. Daar wil hij meer over weten, want daarover ziet hij in de stukken niets
vermeld. De wijzigingen in de peilen zijn in de oude en de nieuwe stukken hetzelfde.

De voorzitter vraagt de heer De Groot hierop direct een antwoord te geven. Het feit dat iets niet vermeld staat, kan in
de verdere discussie relevant worden.

De heer De Groot zegt dat het veldbezoek goed is geweest. Er is geen peilwijziging geweest, maar de voorgestelde
gebiedswijziging is hersteld: de grens is iets verschoven, wat alleen in de tekening te zien is. Dat is gebeurd met de
volledige instemming van het waterschap en de beide insprekers.

De heer Ruties (WN) vervolgt met het bericht dat zijn fractie in gaat stemmen met het besluit. Wel maakt ze zich
zorgen over de vele kleine peilgebiedjes die zo ontstaan, onderling in waterpeil slechts centimeters verschillend. Hij
denkt niet dat dat kostenefficiënt werkt of ecologisch zinnig is. Daar zal hij later nog op terugkomen.

De heer VanEaü (PvdA) was bij het veldbezoek aanwezig. Het was hem opgevallen dat de mensen van het
waterschap en de insprekers snel tot een oplossing kwamen. Dat gaf lucht, zoals een van de insprekers ook aangaf
met de uitspraak dat hij hier een goed gevoel van kreeg. Blijkbaar zijn problemen veel gemakkelijker op te lossen door
even naar de plek toe te gaan. Volgens hem is dat ook een boodschap voor de toekomst. Hij dankt dan ook voor het
initiatief.

De heer Droogers (CDA) heeft ook begrepen dat er overeenstemming bereikt is met de bezwaarden, die zich in de
commissie hehben laten horen. Zijn complirnenten gaan naar de hoogheemraad voor het initiatief om met de mensen
te spre;ken. Ëerder waren gesprekken zelfs niet mogelijk. Hij hoort nog wel graag bevestigd rlat de bezwaren zijn
ingetrokken, zcrtlat er ook geen rekeningen voor r.locle schapen te ver,¡vachten zijn.

De heer Kupefg (LNE) zegt dat zijn fractie het besluit steunt en dat ze blij is met de aanpak van het college, in het
bijzonder met die van de hoogheemraad. Uit een probleemsituatie is een mooie oplossing voortgekomen, een
duidelijke win-winsituatie dus. Dat mag in de toekomst vaker op een dergelijke manier worden afgehandeld.

Mevrouw Varenhorst (VVD) sluit zich aan bij de heer Van Bork. Fijn dat het probleem zo is opgelost. Ze verwondert
zich er wel over dat wat nu zo gemakkelijk ging, in eerste instantie zo vreselijk moeilijk leek.

Bestuurszaken / DM 10'1 0341 Pagina 9 van 17



Notulen vergadering
algemeen bestuur
d.d. 16 december 2015

^q Rî,$ä'^Hr,tFÉ

De heer Van Os (SGP) was ook aanwezig bij het veldbezoek. Hijvond dat een nuttige bijeenkomst, hij complimenteert
de hoogheemraad en hij onderschrijft de woorden van de heer Van Bork.

De heer Verkaik (W@l) geeft ook complimenten aan de hoogheemraad voor zijn bereidwilligheid om deze zaak op te
lossen. Meestal is er bij een procedure één winnaar, maar hij heeft de indruk dat er nu wel vier winnaars zijn. Hij heeft
toch nog een opmerking: in het stuk staat dat er op alle stukken is aangepast, maar in de nota van zienswijze staat
niets veranderd. Daar staat nog: "niet aanpassen en handhaven".
Bij de zienswijze op het peilbesluit bij de Bovenkerkweg waren de ingelanden blijkbaar bang voor overstortend water.
De voorziening wordt nu verder naar achter aangebracht. Een simpele oplossing is ook het achter de stuw
aanbrengen van een glijbaan, zodat het water niet naar beneden klettert. Bijkomend voordeel is in dat geval dat zoiets
in een bestaande situatie is toe te passen.

Beantwoording
De heer De Groot dankt voor alle complimenten. Hij heeft enkele malen de vraag gehoord waarom er niet eerder een
veldbezoek was geweest. Het antwoord daarop is simpel: het waterschap was eerder niet welkom op het terrein van
de heer Van Vliet. De heer Verkaik hèeft dat bezoek toch kunnen regelen, waarvoor de hoogheemraad hem bedankt.
Het was een nuttig bezoek met de aanwezigheid van de twee insprekers en de eigenaar van het tuincentrum. Na het
naast elkaar leggen van de opties kwam men al snel tot een oplossing. Voor het waterschap was van belang dat de
inlaat en doorloop in het ene peilgebied en de overstort in het tweede peilgebied goed geregeld waren en dat het
waterschap bij een probleem daarbij kon komen. Dat was eerder niet het geval. Naast het plan van het waterschap
bleek er tijdens het overleg nog een oplossing mogelijk. Daar kon iedereen zich in vinden. Het waterschap zal die
oplossing toepassen met medewerking van de eigenaren.
leder zal het ermee eens zijn dat er in de Lopikerwaard veel kleine peilgebiedjes zijn. Het waterschap is daar ook niet
echt blij mee. Bij deze herziening van de peilbesluiten komen er niet meer, maar ook niet minder.
Over de stuw bij de Bovenkerkweg kan hij vertellen dat die na overleg met de eigenaar verplaatst is. Met die oplossing
waren allen tevreden.
Tot slot: ln de nota van zienswijzen is niets veranderd, omdat de antwoorden al naar de insprekers waren verzonden.
Daarna zijn inzichten nog wel veranderd

De heer Verkaik (W@l) meent dat de nota van zienswijzen als onderdeel wordt vastgesteld. Daarmee zouden de
aanpassingen niet meegaan?

De voorzitter stelt dat in deze algemene bestuursvergadering ruimschoots melding is gemaakt van het veldbezoek en
dat is daarmee onderdeel geworden van de besluitvorming.

De heer De Groot zegt dat de inspraaknota niet hoeft te veranderen, maar hij acht het wel goed de uitkomsten aan de
insprekers mee te delen.

De voorzitter gaat daarvoor zorgen. Hij sluit de beraadslagingen op dit punt.

4.5.A Opzet auditcommissie en voorsteltot instellinq
Eerste termijn
De voorzitter merkt op dat dit punt is voorbereid door de werkgroep, bestaande uit de heren Scherrenberg, Van Os,
A. Jansen en Reerink, waarbij de laatste als voorzitter is opgetreden. Die zal ook de vragen van het bestuur
beantwoorden.

Mevrouw Leenders (WN) bedankt de heer Reerink en de werkgroep voor de bijstellingen die ze naat aanleiding van
de commissievergadering gedaan hebben. Het voorstel is daardoor beter geworden. Ze vraagt wat in de toelichting
bedoeld wordt met "2. Het Reglement voor de vaste commissies van advies te wijzigen en dit te laten voorbereiden
voor de volgende vergadering als tot punt 1 besloten wordt". Waar zou dat gewijzigd moeten worden en in welke zin?

De heer Van Bork (PvdA) is blij dat enkele door zijn fractie voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt en ook zichtbaar
verwerkt. Dat zou hij in andere nota's ook op prijs stellen. Hij is tevreden met het gewijzigde voorstel om de
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vergaderingen van de commissie openbaar te laten zijn, tenzij de commissie anders beslist. Voor zijn fractie een
belangrijk punt.

De heer Valk (CDA) had graag vooraf een lijstje met de kandidaten gezien.

De heer Koov (LNE) merkt dat de voorbereidingswerkgroep de door zijn fractie gesignaleerde risico's heeft
weggenomen. Zijn fractie steunt daarom het voorstel zoals het er nu ligt. Hij geeft in overweging om na twee
begrotingsjaren de gang van zaken te evalueren en, voordat een nieuw bestuur aantreedt, te bekijken of men zo door
wil gaan of aanpassingen wil doen.

De heer Verweii (CU) ziet in het stuk staan dat taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur niet veranderen
door de instelling van de auditcommissie. Dat vindt hijjuist. Begrijpt hij dan ook goed dat alle bestuursleden voldoende
geinformeerd blijven om hun taak te kunnen uitoefenen? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat informatie wel bij de
auditcommissie komt, maar niet bij het algemeen bestuur. Bij het voorstel tot benoeming van de leden wordt
gesproken over vier genummerde vacatures. Hebben voorzitter, vicevoorzitter en leden een eigen nummer?

De heer Valk (CDA) trekt zijn vraag om een lijstje in: hij heeft het inmiddels gevonden.

Beantwoording
De heer Reerink zegt dat de werkgroep na de gecombineerde commissievergadering niet alleen de gemaakte
opmerkingen verwerkt heeft, maar ook nog de tekst verduidelijkt. Hij hoopt dat dat naar ieders genoeg is geweest. Hij
had gevraagd om de kandidatenlijst ook per mail te versturen, maar dat vond men niet nodig, wat hij zelf zeer betreurt.
De suggestie van de heer Kooy om na twee jaar, voordat een nieuw bestuur aantreedt, te evalueren lijkt hem ook heel
verstandig.
Hij is het eens met de heer Verweij die de commissie alle relevante informatie doorstuurt naar het bestuur. Hij spreekt
van relevante informatie, omdat niet alle detaildiscussies interessant zullen zijn. ln principe moet de commissie niet
meer weten dan het algemeen bestuur.
De commissie kan zelf haar voorzitter en plaatsvervanger kiezen. De nummers in de voordracht hebben verder niets
te betekenen.
Hij antwoordt mevrouw Leenders dat het reglement veranderd moet worden omdat deze auditcommissie in dat
reglement nog niet bestaat.
Tot slot moet hij nog kwijt dat de samenwerking in de werkgroep heel goed was. Die komt nog terug bij de bespreking
over de Rekenkamer. Daar is wat vertraging doordat de groep zich eerst aan het oriënteren is op omliggende
waterschappen of daarmee samen iets te doen is. Dat kost meer tijd dan gedacht, maar hij komt hierop nog terug.

De voorzitter verzekert de vergadering dat de organisatie probeert de informatie bij de bestuursleden te brengen op
een manier dat die informatie kenbaar is en altijd hetzelfde. Het dubbel versturen van informatie via verschillende
kanalen lijkt niet productief en niet goed voor de overzichtelijkheid.

De heer Reeruk reageert met de stelling dat de mensen er niet zijn voor het systeem, maar dat het systeem er is voor
de mensen. Niet iedereen kijkt elke dag op iBabs. Als de werkgroep het voorstel doet om naast iBabs ook de mail te
gebruiken, snapt hij niet waarom dat verwarring zou geven.

De heer A. Jansen (AWP) brenç¡t daartegen in dat de inwerkcommissie juist gepleit heeft voor eenduidige
communicatie naar de bestuursleden.

Tv¡eede termíjn
De heer Veri¡¡eii (CU) ziet dat het bestuur vier commissieleden gaat [renoemen en hun plaatsrrenrangers, maar hij ziet
ook slechts vier voordrar;hten.

De heer Reerink moet zeggen dat er maar vier kandidaten zijn, zodat benoeming van plaatsvervangers niet aan de
orde is. De commissie zal daar later nog wat aan kunnen doen.

De voorzitter sluit de beraadslagingen over dit onderwerp af en vraagt de vergadering of een schorsing nodig is. Dat
blijkt niet het geval.

-qFá
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De heer Woittiez (VVD) verlaat de vergadering.

4.6.4 Reqelingvervanqinqsecretaris
ls omgezet in agendapunt 3.5

4.7.A Reqelinq verqoeding duocommissieleden
ls omgezet in agendapunt 3.6

5 Scåorsíng
De geplande schorsing gaat niet door

6 Besluítvormend deel

6.1.8 Venilerkinq uitspraak Hoge Raad m.b.t. natuurterreinen in reserves
Stemverklaring
De heer Verweii (CU) zegt in te kunnen stemmen met voorstel 1 en bij voorstel 2 niet tegen te zullen stemmen, maar
zich het recht voor te behouden om bij de jaarrekening met een pragmatische oplossing te komen.

Stemming
Aantal aanwezige leden: 27 .

Het voorstelwordt met algemene stemmen aanvaard

Besloten wordt:
I . in te stemmen met het voornemen om bij de voorjaarsnota 2016 een uitgewerkt plan te behandelen ter verdere

aanvulling c.q. herschikking van de reserve ongebouwd c.q. de reserves watersysteem, in relatie met een herijking
van het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen;

2. als eerste stap hiertoe in te stemmen met:
- de herberekening van kostenaandelen via de waarden binnen de watersysteemheffing voor de periode 2009 Um

2015 en deze uitkomsten bij de jaarrekening van 2015 te verwerken in de standen van de reserves;
- de technische correctie ten aanzien van de toerekening van het renteaandeel ad € 126.000,- dat bij de

jaarrekening van 2014 nog volledig ten laste van de reserve van de categorie Ongebouwd is gebracht.

6.2.B Wiiziqinq belastinqverordeninqen 2016
Stemverklaring
De heer Reerink (PvdA) zegt dat zijn fractie de toelichting door de portefeuillehouder financiën zeer verhelderend
vindt.

Stemming
Aantal aanwezige leden: 27 .

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard

Besloten wordt:
1. a.) de verordening watersysteemheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief de daarin

opgenomen belastingtarieven, aan te passen;
b.) de verordening zuiveringsheffing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2010, inclusief het daarin
opgenomen belastingtarief, aan te passen;
c.) de verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 2009, inclusief het daarin
opgenomen belastingtarief, aan te passen; een en ander zoals opgenomen in het ontwerpbesluit;

2. de datum met ingang waarvan deze bepalingen in aanmerking moeten worden genomen te bepalen op 1 januari
2016;

3. kennis te nemen van de bijgevoegde uitwerking van de belastingtarieven naar reservepositie en lastendruk.
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6.3.8 Vaststellinq nota Vaarwaterbeleid
Stemming
Aantal aanwezige leden: 27 .

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard

Besloten wordt:
f . in te stemmen met het delegatiebesluit nautisch beheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht;
2. de inspraakrapportage nota Vaarwaterbeleid vast te stellen;
3. de nota Vaarwaterbeleid vast te stelfen.

6.4.8 Vaststellinq partiële herzienins peilbesluit Lopikerwaard
Stemming
Aantal aanwezige leden: 27 .

Het voorstelwordt met algemene stemmen aanvaard.

Besloten wordt:
I . de partiële herziening 2015 vast te stellen van de peilbesluiten De Pleyt, De Hoekse Molen, De Keulevaart en De

Koekoek in de Lopikerwaard 2013;
2. de inspraaknota vast te stellen, met inachtneming van een nadere aanvulling naar aanleiding van het veldbezoek

met insprekers op 5 december 2015.

6.5.8 Opzet auditcommissie en voorsteltot instellinq
De voorzitter vraagt of de vergadering instemt met het eerste de verordening op de auditcommissie, zoals beschreven
in de'schone'versie.

Stemming
Aantal aanwezige leden: 27.
De verordening wordt met algemene stemmen aanvaard

De voorzitter vraagt of de vergadering instemt met besluit 2 van het voorstel

Stemming
Aantal aanwezige leden: 27 .

Het voorstelwordt met algemene stemmen aanvaard

Besloten wordt:
1. de verordening Auditcommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015 vast te stellen, zoals

beschreven in de'schone' versie;
2. het Reglement voor de vaste commissies van advies te wijzigen en dit te laten voorbereiden voor uw volgende

i,ergadering, als tot punt 1 wordt besloten;
3. de leden van de Auditcommissie te verkiezen.

Benoeming leden auditcommissie
De voorzitter gaat over tot de verkiezing van de leden van de auditcommissie, waarvoor de voordracht aan het
bestuur is toegestuurd. l'lij weet dat er enige discussie is geweest over de wijze van verkiezen. Het reglement spreekt
van een persoonlijke verkiezing; de kandidaten worden daarom om beurten voorgedragen en verkozen. Hij kijkt naar
de voorzitter van de werkEroep, de heer Reerink, of dat ook echt de bedoeling is.

De heer Reerink wijst r:p de bestaande regeling. De werkgroep heeft afgesproken de procedure te volgen die ook bij
de verkiezing van de hoogheemraden is gevolgd. Er is áén wijziging: de hoogheemraden hielden een kort
introductiepraatje, omdat het nieuwe bestuur toen voor het eerst bij elkaar was en men elkaar nog niet kende. Nu valt
aan te nemen dat men elkaar beter kent. Bovendien zijn twee van de te verkiezen leden afwezig; de een wordt elders
beëdigd als docent en de ander is ziek. Bestuursleden kunnen blanco stemmen of op andere manier afwijken.
Vandaar dat men bij deze verkiezing, net als die van de hoogheemraden, schriftelijk stemt. De werkgroep was ook
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sterk voor een ordentelijke regeling, wanneer bestuursleden in een commissie of werkgroep benoemd moesten
worden.

De voorzitter kan zich vinden in de redenering van de heer Reerink.

De heer Verweii (CU) merkt op dat de voorzitter af mag wijken van de voorgeschreven procedure, als de algemene
vergadering het daarmee eens is. ln dit geval met slechts vier kandidaten en geen verdere discussie is benoeming bij
acclamatie een goede mogelijkheid.

De voorzitter wil daar nu geen discussie over beginnen. De regeling is duidelijk en spreekt niet over afwijkende
procedures.

De heer Verweii (CU) weet dat in het verleden de leden van de Rekenkamer ook bij acclamatie zijn benoemd.

De voorzitter weet dat ook, maar hij wil niet afwijken van de weg die de werkgroep genomen heeft. Hij stelt voor een
commissie van stemopneming te benoemen, bestaande uit de heer Reerink (PvdA), de heer Van der Steeg (PvdD) en
mevrouw Van Soest (LNE). De drie te benoemen leden stemmen daarmee in. De commissie van stemopneming
neemt plaats aan tafel.

De voorzitter kondigt aan dat door de commissie als kandidaat is voorgedragen de heer G.J.P. Jansen (WN). Voorts
meldt hij dat er 27 leden in de zaal aanwezig zijn om te stemmen.
Er worden 26 geldige stemmen uitgebracht op de heer G.J.P. Jansen en 1 ongeldige stem. De voorzitter constateert
dat de heer G.J.P. Jansen met algemene stemmen is benoemd tot lid van de auditcommissie.

De heer Woittiez (WD) voegt zich weer bij de vergadering.

De voorzitter kondigt aan dat door de commissie als kandidaat is voorgedragen de heer W.J. Kooy (LNE). Voorts
meldt hij dat er 28 leden in de zaal aanwezig zijn om te stemmen.
Er worden 27 geldige stemmen uitgebracht op de heer W.J. Kooy en 1 ongeldige stem. De voorzitter constateert dat
de heer W.J. Kooy met algemene stemmen is benoemd tot lid van de auditcommissie.

De voorzitter kondigt aan dat door de commissie als kandidaat is voorgedragen de heer R.D. van der Kruk (PvdD)
Voorts meldt hij dat er 28 leden in de zaal aanwezig zijn om te stemmen.
Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht op de heer R.D. van der Kruk. De voorzitter constateert dat de heer
R.D. van der Kruk met algemene stemmen is benoemd tot lid van de auditcommissie.

De voorzitter kondigt aan dat door de commissie als kandidaat is voorgedragen de heer J.J.M.W. Scherrenberg
(WD). Voorts meldt hijdat er 28 leden in de zaal aanwezig zijn om te stemmen.
Er worden 28 geldige stemmen uitgebracht op de heer J.J.M.W. Scherrenberg. De voorzitter constateert dat de heer
J.J.M.W. Scherrenberg met algemene stemmen is benoemd tot lid van de auditcommissie.

De voorzitter dankt de commissie van stemopneming voor haar werkzaamheden en de afdeling Bestuurszaken voor
de deskundige en vlotte ondersteuning.

6.6.8 Regelingvervanginosecretaris
ls omgezet in agendapunt 3.5

6.7.8 Reoelinq verqoedinq duocommissieleden
ls omgezet in agendapunt 3.6
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7. Informerend deel

7.1 Mededelinqen
De voorzitter heeft van mevrouw Leenders drie mededelingen ontvangen
1. Er zijn drie personen die zitting willen nemen in de werkgroep 'Samen doen uitvoering Waterkoers', namelijk de

heer Droogers (CDA), de heer Van Os (SGP) en mevrouw Van Dam (WN).
2. Verder hebben zich voor de werkgroep'Prestatie-indicatoren'vier personen aangemeld: de heer Travaille (PvdD),

de heer Verweij (CU), mevrouw Leenders (WN) en de heer Groenendijk (WD).
3. Mevrouw Leenders tekent daarbij aan dat het haar verstandig lijkt om in een aankomend fractievoorzittersoverleg te

kijken of dit zo inderdaad de bedoeling is. Er zijn namelijk erg weinig aanmeldingen.
Mevrouw Leenders (WN) geeft zelf aan dat het geringe aantal aanmeldingen kan liggen aan drukte of andere
bezigheden, maar wellicht ook aan onbekendheid met het verschijnsel werkgroep: wat is dat precies of wat is de
opdracht? Om te voorkomen dat daar in een later stadium - als de werkgroep al bezig is - kritiek op komt, lijkt het
haar beter om daarover nu overeenstemming te bereiken. De voorzitter zal dit punt agenderen voor het eerstkomende
fractievoorzittersoverleg. ln de voorbereiding daarvan zal hij met mevrouw Leenders contact opnemen.

De voorzitter meldt dat de Commissie Aanpassing BelastingstelselWaterschappen (de commissie Klavers) op enkele
dagen in januari en februari 2016 gaat praten met de achterban van de waterschappen over mogelijke aanpassingen.
De commissie vraagt of de waterschappen met een brede delegatie waarin de verschillende opvattingen over het
onderwerp tot uiting komen, dat gesprek willen aangaan. Voor De Stichtse Rijnlanden heeft de voorzitter al de datum
van 1 februari 2016 geclaimd, van 15.00 tot 1 7.00 uur in Amersfoort. Het college had gedacht daarheen te gaan met
acht personen, de heer de Jong namens het college, mevrouw Goedhart als de secretaris en uit het bestuur de heer
G.J.P. Jansen (WN), de heer Merkens (LNE), de heer Groenendijk (WD), de heer Reerink (PvdA), mevrouw De
Leeuw (AWP) en de heer Van Os (SGP). De bijeenkomst wordt nog voorbereid om in Amersfoort een diversiteit van
standpunten te laten horen, maar wel op een ordelijke wijze. De heer De Jong heeft zich opgeworpen als reisleider
naar Amersfoort.

De voorzitter deelt mee dat het de bedoeling was om tegen 17.00 uur afscheid te nemen van de externe leden van de
Rekenkamercommissie, mevrouw Schuil en de heer De Vries. Men heeft gepoogd hen telefonisch te bereiken om te
vertellen dat de vergadering wat eerder zou zijn afgelopen. Dat is niet gelukt. Het afscheid gaat op de geplande tijd
door, tijdens de borrel.

7.2 lnsekomen stukken
Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken

8. Rondvraaq
De heer G.J.P. Jansen (WN) heeft vernomen dat de duurzaamheidsagenda in begin 2016 naar het AB komt. Hij
vraagt of het college in staat is om het ambitieniveau dat het klimaatakkoord in Parijs gehaald heeft, door te vertalen
op een nog hoger ambitieniveau in de duurzaamheidsagenda.
Dat lijkt de heer Beuoelink een mooie uitdaging. Hijweet niet hoe het huidige ambitieniveau is, maar een verhoging
kan hijwel toezeggen. Dat is echter niet de intentie. Mooi dat het waterschap de wind uit Parijs mee heeft, en daar zal
het college zeker gebruik van maken.

Mevrouw Otterman (WN) vertelt niets nieuws als ze zegt dat WN korte lijntjes heeft met raadsleden in de gemeente
Bunnik. Op 17 december staat daar tijdens de raadsvergadering de afschaffing van het Waterplan op de agenda. Er is
nu immers samenwerking in Winnet. ln de evaluatie van dat Waterplan stond dat de afkoppeling helemaal niet is
opgepakt. Ze heeft haar collega-volksvertegenwoordigers aangespoord in de raad daarvan iets te zeggen, omdat
bewoners informatie moeten krijgen over het nut van het weghalen van tegels, het nut van groene daken en
dergelijke. Ook heeft ze gezegd dat de raadsleden daarvoor de samenwerking met de waterschappen moeten gaan
zoeken. Ze meldt dat hier maar even: ook voor de waterschappen is het zinvol de samenwerking met gemeenten te
zoeken, zeker ook omdat bijvoorbeeld in de omgevingsvisie Kromme Rijnstreek van de gemeenten Houten, Wijk bij
Duurstede en Bunnik het waterschap nauwelijks betrokken is geweest. Dat maakt samenwerking voor de gemeente
Bunnik des te belangrijker.

Bestuurszaken / DM 1 01 0341 Pagina 15 van 17



Notulen vergadering
algemeen bestuur
d.d. 16 december 2015

^q
Fá

t.,. ¡ I ;ht f .1t;:.,.!lt:i! ii,¡'t.

DE STICHTSE
RUNI.ANDEN

De heer Travaille (PvdD) was op 15 december naar een kerstmarkt geweest. Het was gezellig en duurzaam. Daarom
wil hij mevrouw Goedhart vragen zijn complimenten door te geven aan de organisatie.
De voorzitter heeft daar van het personeel kunnen horen dat zij de markt ook zeer waardeerden.

De heer Verweii (CU) vraagt naar aanleiding van agendapunt 3.2 hoe De Stichtse Rijnlanden een persbericht
'Concept openbare bekendmaking' kan uitgeven over een wijziging van de BghU-regeling, terwijl in de BghU het
feitelijke besluit nog genomen moet worden.
De heer De Jonq antwoordt dat er geen sprake is van een persbericht, maar van een gebruikelijke handelswijze bij de
BghU, als het gaat om dit type besluiten van wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen.
De voorzitter sluit de rondvraag af.

Presentatie digitalisering oude gebiedskaarten
De voorzitter introduceert de heer Jansen op de Haar als de portefeuillehouder die zich bezighoudt met de
archivering, en die iets zal laten zien over de digitalisering van oude gebiedskaarten.

De heer Jansen op de Haar noemt het haast een traditie dat het college aan het bestuur een van de vruchten van
arbeid van de heer Reerink aanbiedt, meestal in boekvorm. Nu gaat het om alle kaarten die in het RHC Rijnstreek en
Lopikerwaard te Woerden liggen, maar dan in digitale vorm. Die kaarten zijn alle digitaal raadpleegbaar op de website
van het RHC. Eén kaart, van Heijcop, heeft hij geprojecteerd op het scherm van de vergaderzaal. De website is
www.rhc.nl.

De heer Bruqqink (LNE) meldt dat het kadaster onlangs op de website topotijdreis.nl alle topografische kaarten van
Nederland van tweehonderd jaar toegankelijk heeft gemaakt. Leuk om eens op te kijken.

De heer Van Bork (PvdA) wil nog weten hoeveel kaarten van het RHC er in totaal digitaal zijn opgeslagen en ook
hoeveel daarvan zijn af te drukken. Bij sommige kaarten lukt dat niet.
De heer Jansen op de Haar weet niet precies hoeveel kaarten er gedigitaliseerd zijn. Hij weet wel dat het er veel zijn
Hij zal de antwoorden later mailen. Wie dat wil, kan naar het archief in Woerden gaan en daar de kaarten zelf
bekijken.

De heer Verkaik (W@l) doet de suggestie om het webadres als link op de mail van het waterschap te zetten.

Afscheid externe leden Rekenkamercommissie
Heeft plaats buiten de vergadering.

De voorzitter stelt vast dat De Stichtse Rijnlanden aan de externe leden van de Rekenkamercommissie, mevrouw
Schuil en de heer De Vries, veel dank verschuldigd is voor de vijf jaar dalzij als vaste leden deel hebben uitgemaakt
van die commissie. Hij zal hen straks daarvoor bedanken, en zij zullen ook een woordje doen

9. Sluitinq
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 15.40 uur

Vastgesteld in de openbare vergadering van l6 maart 2016

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris,
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Speech van Patrick Poelmann ten behoeve van afscheid Carel de Vries en Corine Schuil

Beste Carel en Corine,

Er is een tijd van komen en van gaan, luidt een al oud gezegde. En in dit geval is de tijd voor jullie gekomen om
afscheid te nemen van de Rekenkamercommissie van dit mooie waterschap.

Jullie zijn al voorzitter en lid van de Rekenkamercommissie sinds de datum van haar oprichting, dus vanaf
medio 2010. En als ik het goed zie, hebben jullie tot op heden ook de constante factor gevormd.
ln de interne leden zijn in de loop der jaren heel wat verschuivingen opgetreden. Denk aan Willem de Beaufort
en Reinout Woittiez die begonnen zijn in 2010. Later opgevolgd door Jaap Verweij en Jan Kromwijk die
vervolgens is opgevolgd door Sandra de Kruijf. Maar jullie bleven het roer stevig vasthouden.

Even nog iets van de geschiedenis, want wij kennen de Rekenkamercommissie nog niet zo lang bij dit
waterschap. Het bestuur van De Stichtse Rijnlanden heeft in juni 2010 een Verordening voor de
Rekenkamercommissie vastgesteld. ln deze Verordening is bepaald dat er een Rekenkamercommissie komt
die bestaat uit vier leden, twee interne namens het AB en twee externe, die geworven zijn via een advertentie
Dat is destijds ook heel formeel afgehandeld door het benoemen van een selectiecommissie, die bestond uit
de twee intern aangewezen leden t.w. Reinout Woittiez en Willem de Beaufort en ondergetekende.
En uit deze procedure zijn jullie als best benoembare kandidaten geselecteerd.
ln september 2010 zijn jullie door het AB benoemd maar toen slechts voor één jaar.
Dat was nou eenmaal zo bepaald in de toen geldende Verordening.
Maar in de AB-vergadering van september 2011 zijn jullie opnieuw benoemd tot voorzitter en lid voor de
resterende termijn van de zittingsperiode van het algemeen bestuur. En dat duurde door allerlei externe
oorzaken tot uiteindelijk maart 2015.
Gedurende die ruim vijf jaar hebben jullie heel wat werkzaamheden verricht. Als ik goed geteld heb, zijn er
door de Rekenkamercommissie acht onderzoeksrapporten uitgebracht.
Er is goed werk afgeleverd waar ook lessen uit getrokken konden worden en waar dus ook behoefte aan was.
Daarvoor zijn wij als algemeen bestuur maar ook als ambtelijke organisatie jullie erkentelijk.

Jullie hebben zelf aangegeven ook afscheid te kunnen nemen van dit algemeen bestuur en daarom
geef ik jou, Carel en jou, Corine, de gelegenheid kort een woordje te richten tot dit bestuur.
Maar eerst als blijk van onze dank overhandig ik jullie hierbij een bos bloemen en het boek 1000 jaar
Waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden.
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