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 Onderwerp Advies / conclusie 

1. Opening en 
vaststelling 
agenda 

Aanwezig: 
de heer P.M. Terpstra (W@I) 
de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) 
de heer W. van der Zaag (AWP) 
mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) 
mevrouw G.H. van der Nat (PvdA) 
de heer J.G.M. Reerink (PvdA) 
de heer G.J.P. Jansen (WN) 
de heer L.J.L. Boot (WN) 
mevrouw M.L.A.A. de Bont (CDA) 
de heer B. de Jong (CDA) 
de heer H. Schalkwijk (Agrariërs) 
mevrouw T. van der Stroom (VVD) 
de heer R.D. Woittiez, voorzitter (VVD) 
mevrouw A.J. de Kruijf (Bos- en Natuureigenaren) 
de heer N.J.M. Ypma (Bedrijven) 
de heer P.J.M. Poelmann (dijkgraaf) 
de heren J.G.M. Kromwijk, G.P. Beugelink (hoogheemraden) 
mevrouw J. Goedhart (secretaris.) 
de heer W. Nijenhuis (notulist, notuleerservice Nederland) 
 
Afwezig: 
de heer H.A.P. van der Maat (hoogheemraad), mevrouw E. van der Vorm 
(hoogheemraad) en de heer G. van Leeuwen (SGP).  
 
Opening 
De heer Woittiez zit voor en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij meldt de 
afwezigen. De heer De Jong (CDA) is verheugd weer aanwezig te zijn. Het gaat goed 
met hem en hij dankt de aanwezigen voor alle blijken van medeleven. 
 
Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2. Adviezen/ 
conclusies en  
actielijst 

a) Adviezen en conclusies vergadering BMZ 1 april 2014 
Redactioneel 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van 
 Pagina 4, gesprek de heer Boot met ambtenaren: De heer Boot (WN) heeft 

gesproken met de heren Lodder en Van der Moolen (financiële planning en treasury). 
Hij heeft daarbij goede informatie gekregen over hoe de financiering bij het 
waterschap is geregeld. Er wordt zeer planmatig en zorgvuldig gewerkt en hij heeft 
een zeer positieve indruk gekregen van de werkwijze en deskundigheid. Een punt 
van zorg blijft voor hem de hoogte van de leningen van het waterschap en het is goed 
om daar bijvoorbeeld bij de voorjaarsnota nog eens over te spreken. 

 
b) Adviezen en conclusies besloten deel vergadering BMZ 1 april 
Redactioneel 
 Pagina 2, eerste bolletje, beantwoording mevrouw Van der Vorm: op voorstel van 

mevrouw Van der Vorm wordt ‘de beschikking’ gewijzigd in ‘het besluit van het 
algemeen bestuur’. 
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  Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de bovenstaande wijziging. 
 
c) Actiepuntenlijst met leeswijzer 
Actiepunt 269: de heer Poelmann heeft een goede notitie over dit onderwerp ontvangen 
en zal deze aan de commissieleden sturen. 
Actiepunt 274: wordt opgepakt door mevrouw Van der Vorm, derde kwartaal 2014. 

3. Stukken ter advisering 

3.1  Evaluatie beleid 
cultuurhistorie 

Eerste termijn 
De heer Terpstra (W@I): 
 Spreker wijst op het voorstel om jaarlijks 50.000 euro te reserveren voor de viering 

van het 900-jarig bestaan van het waterbeheer in 2022. Gaat het hier om een 
landelijke viering en wat houdt de ‘grootse aanpak’ in? 

De heer Reerink (PvdA): 
 Het is een goed stuk. 
 Het programma moet ten minste ter kennisname aan het algemeen bestuur worden 

voorgelegd, mede met het oog op de prestatie-indicatoren waarop kan worden 
getoetst. 

 Pagina 5: wijzig ‘Hollandse Waterlinie’ in ‘Hollandse Waterlinies’. 
 Pagina 5 en 8: voeg het sluisje bij het Grand Canal van De Wulperhorst toe. 
 Pagina 9: de tekst doet onvoldoende recht aan de uitgebreide samenwerking met de 

Hooge Boezem; dit moet beter. 
 Op pagina 12 staat dat het waterschap geen eigen (cultuurhistorische) deskundigheid 

heeft. De PvdA-fractie pleit ervoor iets van deskundigheid op te bouwen, al was het 
maar om extern ingehuurde deskundigen goed aan te kunnen sturen. Hoe wil het 
college deze deskundigheid gaan borgen? 

 Het waterschap moet proberen De Heul in stand te houden, in overleg met provincie 
en gemeente. Deze bevindt zich nu in erbarmelijke staat. 

 De PvdA-fractie mist de cultuurhistorische aspecten van de Hollandsche IJssel 
(waarvoor toch plannen zullen worden gemaakt). 

 Wat gaat er gebeuren met de inhoud van het Waterschapshuis in de Keistraat? 
Mevrouw De Bont (CDA): 
 De CDA-fractie onderschrijft dat het waterschap een verantwoordelijkheid heeft als 

het gaat om het behoud van cultuurhistorisch erfgoed voor komende generaties. 
 Op pagina 11 staat een overzicht van activiteiten van derden. Het is niet duidelijk 

welke criteria het waterschap hanteert bij het besluit om activiteiten te subsidiëren. 
Die criteria moeten duidelijk zijn, zodat aanvragers kunnen bepalen of ze in 
aanmerking komen voor subsidies. 

 Daar waar mogelijk moet cultuurhistorisch erfgoed behouden blijven. Bij objecten die 
in eigendom van het waterschap zijn, spreekt dit ook voor zich, maar als het gaat om 
eigendom van derden moet het waterschap financiële betrokkenheid in sommige 
gevallen heroverwegen. Wat is de visie van het college hierop? Wat hebben 
bijvoorbeeld klompenpaden te maken met cultuurhistorie en waterbeheer? 

De heer Van der Zaag (AWP): 
 Het waterschap heeft naast de drie kerntaken ook een verantwoordelijkheid voor de 

watergerelateerde cultuurhistorie. 
 De definitie van cultuurhistorie moet breder zijn en ook archeologie en 

landschappelijke elementen omvatten. 
 Hij onderschrijft de evaluatiedoelen, de conclusies en de aanbevelingen. Het is goed 

dat er een plan van aanpak komt, inclusief programma. 
 De nu beschikbare 0,2 fte voor cultuurhistorie is onvoldoende, zeker als de definitie 

wordt verruimd. 
 Hij stelt voor te onderzoeken of het eigendom van het dijkhuis Jaarsveld kan worden 

overgedragen aan een particuliere vereniging (bijvoorbeeld Stichting Hendrick de 
Keyser). Vooropstaat dat het erfgoed goed beheerd wordt. 
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 Bij gemaal Kamerik Teijlingens moet worden overwogen het gemaal een 
ondersteunende functie te laten vervullen. Ook andere objecten (poldermolens, die bij 
Spengen en Kockengen in het bijzonder) die geen reguliere functie meer hebben in 
het waterbeheer, kunnen mogelijk een ondersteunende functie krijgen (waterbeheer, 
vismigratie, recreatie). 

De heer Schalkwijk (Agrariërs): 
 Hij stelt naar aanleiding van het pleidooi van de heer Van der Zaag dat het 

waterschap zich moet beperken tot de kerntaken. Waar het gaat om archeologische 
en landschappelijke elementen zijn er andere overheden verantwoordelijk. 

De heer Verweij (CU): 
 Hij sluit zich aan bij het betoog van de heer Van der Zaag. 
 Hij is zeer positief over het beleid dat het waterschap momenteel voert. 
 Het beleid kent nog een hiaat waar het gaat om stichtingen die zich bezighouden met 

watergerelateerd erfgoed. Het waterschap moet het werk van die stichtingen 
bevorderen en met de CDA-fractie is hij van mening dat het waterschap daarbij 
heldere subsidiecriteria (en een duidelijke visie) moet hanteren. 

 Hij sluit zich aan bij de heer Reerink: het programma moet ook aan het algemeen 
bestuur worden voorgelegd. Het kan niet zo zijn dat het algemeen bestuur zich enkel 
over de financiering mag uitspreken. 

 Hij wijst op de viering in 2022 en vraagt of deze is ingegeven door het OECD-rapport 
dat constateert dat burgers weinig waterbewust zijn. Wil het dagelijks bestuur dat 
bewustzijn vergroten door een eenmalig, groot evenement? Is het niet zinvoller om 
jaarlijks geld voor dat doel aan te wenden, zodat er sprake is van een opbouw en er 
in 2022 daadwerkelijk iets te vieren valt? 

 Hij wijst het voorstel om te investeren in de Woerdersluis af en vraagt om een 
toelichting. 

De heer Jansen (WN): 
 Hij vraagt of de reservering van 50.000 euro voor de viering nu structureel (tot 2022) 

wordt vastgesteld. 
Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij sluit zich aan bij het betoog van de heer Verweij. 
Mevrouw De Kruijf (Bos- en Natuureigenaren): 
 Zij sluit zich aan bij het betoog van de heer Terpstra. 
 Zij is ook benieuwd naar reservering van 50.000 euro jaarlijks. Mogelijk kan een 

cultuurhistorisch object voor 400.000 euro worden opgeknapt, met aansluitend een 
grootse opening. 

Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Zij sluit zich aan bij eerdere vragen, in het bijzonder waar deze betrekking hadden op 

de financiën. 
 De VVD-fractie vindt het belangrijk dat het waterschap ook zijn verantwoordelijkheid 

neemt als het gaat om het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 
 Het stuk is wat braaf: ze mist de zakelijke ondertoon. De genoemde bedragen zijn 

onduidelijk. Er wordt 50.000 euro gereserveerd voor de viering en daarnaast is er een 
jaarlijks exploitatiebudget van 50.000 euro (90.000 euro in 2014 en 2013), waaruit 
ook de subsidies worden verstrekt, zodat slechts de helft overblijft voor eigen 
investeringen. Klopt die lezing? 

De heer Ypma (Bedrijven): 
 Spreker pleit ervoor om behalve objecten ook landschappelijke elementen van het 

watersysteem (zoals dijkringen) te behouden. Deze moeten als geheel zichtbaar 
blijven en daarin moet het waterschap een belangrijke rol spelen. 

 Een evaluatie van de financiering van eigen objecten ontbreekt. Ook worden 
eenduidige criteria gemist. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom het waterschap 
extra moet betalen voor het aanzien van de Utrechtse grachten. Dat is immers 
allereerst een belang van de stad Utrecht. Financiering moet gekoppeld zijn aan het 
belang dat de belastingsbetalers daarbij hebben. 
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Beantwoording 
De heer Poelmann: 
 De cultuurhistorie komt bij alles wat het waterschap doet naar voren en bij 

werkzaamheden wordt altijd rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde. In 
dat licht wordt er veel meer geld uitgegeven aan cultuurhistorie dan de bedragen die 
hier genoemd staan. En ook meer dan de 0,2 fte waarop werd gewezen, zie 
bijvoorbeeld de aanpak van de Goejanverwellesluis, waarbij impliciet sprake is van 
uitgaven voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 

 Het uitvoeringsprogramma wordt inderdaad vastgesteld door het college, maar zal 
uiteraard ter kennisname aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. 

 Hij zegt toe de suggesties van de heer Reerink voor toevoegingen waar mogelijk op 
te nemen in het stuk.  

 Stichting De Hooge Boezem staat wel vermeld in het overzicht op pagina 11, maar hij 
zegt toe er meer aandacht aan te besteden. 

 Het waterschap heeft geen cultuurhistoricus in dienst, maar er is wel veel 
deskundigheid over het erfgoed binnen de organisatie aanwezig en waar nodig wordt 
die deskundigheid ingehuurd, zoals is gebeurd bij het Dijkhuis in Jaarsveld. De door 
de heer Reerink als hoogheemraad ingezette lijn wordt zo goed mogelijk voortgezet, 
maar de uitvoering ligt allereerst bij de organisatie. 

 Hij zegt toe na te gaan hoe het zit met De Heul en zal het onderwerp aandacht geven 
in de notitie.  

 Hij onderschrijft het cultuurhistorische belang van de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel. Deze komt nu niet aan bod in de notitie; hij zegt toe de komende tijd aandacht 
te besteden aan plannen voor de Hollandsche IJssel.  

 Het Waterschapshuis in de Keistraat is in de jaren zeventig verkocht aan de 
gemeente Utrecht, met de afspraak dat de benedenzaal intact blijft en dat bij verkoop 
van het pand het waterschap de inboedel mag meenemen. Hij hoopt dat de huidige 
afspraken voor het pand ook in de toekomst gehandhaafd kunnen blijven. Het 
waterschap heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het pand voor 
bijvoorbeeld een vergadering. 

 Richting mevrouw De Bont onderschrijft hij dat het waterschap een 
verantwoordelijkheid heeft richting het nageslacht als het gaat om cultureel erfgoed 
en de landschappelijke waarde van het Groene Hart. Dat besef is binnen de 
organisatie goed ontwikkeld. 

 Hij is geen voorstander van scherp afgebakende criteria. Met deze notitie wordt het 
bestaande beleid van de afgelopen acht jaar geëvalueerd en de notitie maakt goed 
duidelijk waar het waterschap voor staat. Criteria voor het honoreren van aanvragen 
zijn niet zaligmakend en hij pleit ervoor het college ruimte te laten voor de afweging 
welke initiatieven steun verdienen en welke niet. Anders dan mevrouw De Bont, stelt 
hij dat ook klompenpaden vanuit het perspectief van het waterschap relevant zijn, als 
bijzondere landschappelijke elementen van het watersysteem. 

 Ten aanzien van het behoud van objecten in handen van derden stelt hij dat het 
waterschap in het verleden verstandig heeft gehandeld. De Stichtse Rijnlanden heeft 
geen tientallen molens in bezit. De molens zijn onder de hoede gekomen van Het 
Utrechts Landschap en die stichting doet af en toe een beroep op het waterschap. 
Dan maakt het waterschap een afweging, op basis van het beleid van het algemeen 
bestuur en de beschikbare middelen. Gelukkig liggen de financiële lasten niet bij het 
waterschap, zoals bij Rivierenland bijvoorbeeld wel het geval is. 

 Hij pleit ervoor terughoudend te zijn met het opnieuw in gebruik nemen van 
historische installaties. Daar waar cultuurhistorische objecten nu nog een rol spelen in 
het waterbeheer, moet men dat zo laten, maar daarbuiten moet efficiënt waterbeheer 
het uitgangspunt zijn. 

 Het waterschap heeft eerder besloten om de Bon Repasmolen en het Dijkhuis in 
eigen bezit te houden, maar het is op zich goed om na te gaan of bijvoorbeeld het 
Dijkhuis kan worden overgedragen aan een stichting als Hendrick de Keyser. 

 Hij heeft zelf het idee voor een grote viering van het 900-jarig bestaan van het 
waterbeheer, met de afdamming van de Rijn bij Wijk bij Duurstede in 1122 als begin 
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van georganiseerd waterbeheer. Het is een bijzonder moment en wil men dat vieren, 
dan is het verstandig daar in de komende jaren voor te sparen. Er is nog geen 
programma. 400.000 euro is veel geld, maar het is ook de bedoeling om allerlei 
(educatieve) activiteiten te organiseren en deze in de komende jaren goed voor te 
bereiden. Het besef dat er in 1122 iets bijzonders is gebeurd, verdient aandacht. Het 
gaat om een structurele reservering van 50.000 euro in de komende acht jaar. Die 
wordt na een positief besluit opgenomen in de meerjarenraming. 

 Richting mevrouw Van der Stroom hoopt hij duidelijk te hebben gemaakt dat bij elk 
object waarvoor grote investeringen moeten worden gedaan, er zakelijk wordt 
gekeken naar de kosten, met oog voor het erfgoed. 

 Het Utrechtse college van B en W lijkt niet bereid beheer en onderhoud van de 
stadsgrachten over te nemen, maar hij neemt de opmerking van de heer Ypma mee, 
met de kanttekening dat het waterschap een bovenstedelijke functie heeft en dus ook 
een rol heeft als het gaat om de grachten van Utrecht. 

 
Tweede termijn 
De heer Van der Zaag (AWP): 
 Het is hem er allereerst om te doen dat de cultuurhistorische molens een functie 

krijgen binnen het huidige watersysteem. 
 Er is geen enkele noodzaak om als waterschap het Dijkhuis in bezit te houden en 

stichtingen hebben vaak de mogelijkheid aanspraak te maken op fondsen die niet 
toegankelijk zijn voor het waterschap. 

Mevrouw De Bont (CDA): 
 Zij onderschrijft de conclusies en aanbevelingen voor beleid en beheer. 
 Zij ondersteunt het voorstel om te gaan sparen voor een groot evenement. 
 Zij houdt vast aan de wenselijkheid van criteria voor subsidiëring, waarbij de relatie 

met waterbeheer het belangrijkste criterium is. 
 Zij adviseert de aanwezigen het boek ‘Langs de Nullijn’ te lezen. Daaraan staat goed 

beschreven hoe de waterschappen zijn ontstaan. 
De heer Reerink (PvdA): 
 Hij wijst op de toezegging om enkele toevoegingen op te nemen. Dat betekent dat 

besluitpunt 1, vaststelling van de notitie, moet worden aangehouden. 
 Hij stemt in met de notitie, met inachtneming van de toevoegingen. 
De heer Ypma (Bedrijven): 
 Hij verduidelijkt dat hij niet betwist dat het waterschap een rol heeft bij het beheer van 

de stadsgrachten. Als het gaat om de verdeling van de kosten, zou het waterschap 
garant moeten staan voor de kosten die de functionaliteit betreffen. Als het gaat om 
verfraaiing zou de stad de kosten zelf moeten dragen, zoals ook bij andere 
gemeentes in Utrecht het geval is. 

Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Zij blijft bij haar constatering dat het stuk niet zakelijk is geschreven als het gaat om 

de financiën. Is het jaarlijkse exploitatiebudget 50.000 euro, klopt het dat het twee 
jaar lang hoger is geweest en wordt er nu naast het exploitatiebudget gedurende acht 
jaar 50.000 euro extra gereserveerd? 

 Bij het tweede besluit over het uitvoeringsprogramma merkt ze op dat de beschikbare 
middelen het vertrekpunt zijn voor uitvoeringsprogramma. De financiering moet 
expliciet bij het besluit worden vermeld. 

Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij wijst op de reservering van 50.000 euro per jaar voor de viering. Wordt het 

algemeen bestuur betrokken bij de ontwikkeling van de plannen? Ze geeft mee dat de 
viering ook op langere termijn effecten moet hebben. De ervaring leert dat met dit 
soort evenementen slechts een beperkte groep mensen wordt bereikt. Ze steunt het 
voorstel van mevrouw De Kruijf om het geld te gebruiken voor een renovatie en in dat 
kader aandacht te vragen voor het verleden. 

De heer Verweij (CU): 
 Hij hoort graag hoe het algemeen bestuur invloed kan uitoefenen op het programma 
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voor de komende jaren. Hij vraagt de dijkgraaf om het nader uitgewerkte voorstel 
voor te leggen aan het algemeen bestuur. 

 
Beantwoording 
De heer Poelmann: 
 Hij zegt toe in de definitieve notitie een paragraaf op te nemen over de mogelijkheid 

om historische molens opnieuw in gebruik te nemen, maar vermoed dat dit niet tot de 
conclusie zal leiden dat dit de meest verstandige route is om recht te doen aan de 
cultuurhistorie. (actiepunt) 

 Er zijn veel mooie voorbeelden van molens die met bijdragen van de BankGiro Loterij 
zijn gerenoveerd. De BankGiro Loterij zal inderdaad nooit geld overmaken naar een 
overheid en ook in dat licht is het goed dat het waterschap, behalve de molen aan de 
Vlist bij Schoonhoven, geen molens in bezit heeft. 

 Het waterschap hanteert nu al het criterium dat het alleen bijdraagt aan 
watergerelateerde initiatieven. 

 Richting de heer Reerink stelt hij dat het stuk wel kan worden vastgesteld, na 
toevoeging van een actieplan. Hij zegt toe het stuk aan te passen. 

 De opmerking van de heer Ypma zal hij opvatten als een standpunt. Het onderwerp 
zal ongetwijfeld aan de orde komen in de gesprekken met het nieuwe college. 

 Bij de viering gaat het inderdaad om een bedrag van in totaal 400.000 euro. 
 Het exploitatiebudget van 50.000 euro is bestemd voor de ondersteuning van 

initiatieven van derden. Daarnaast heeft het waterschap bij onderhoud regelmatig te 
maken met cultuurhistorische objecten. Bijvoorbeeld bij het onderhoud aan de 
Goejanverwellesluis wordt er regulier onderhoudsgeld uitgegeven aan cultuurhistorie 
zonder dat dit als zodanig wordt benoemd. Het gaat hier dus om facetbeleid en voor 
deze benadering is destijds bewust gekozen. Hij zegt toe dit aspect in de notitie 
expliciet te vermelden. (actiepunt) 

 Het is juist de bedoeling om met de viering in 2022 een zeer grote groep mensen te 
bereiken (bijvoorbeeld met activiteiten voor scholen en door partners erbij te 
betrekken). Instemming met dit voorstel betekent dat men nu al kan gaan nadenken 
over een programma, dat overigens regelmatig zal worden besproken met het 
algemeen bestuur. 

 
De voorzitter concludeert dat de voordracht na aanpassing door kan naar de vergadering 
van het algemeen bestuur, maar niet als hamerstuk.  

4. Stukken ter consultering 

4.1  Ontwerp 
Beleidsvisie 
Waterkeringen 

Eerste termijn 
De heer Ypma (Bedrijven): 
 Spreker stelt dat er een directe relatie is met het Deltaprogramma en ziet een flinke 

terugtrekkende beweging van het waterschap als het gaat om de lagen 2 en 3. Hij 
vraagt zich af of het waterschap zijn verantwoordelijkheid wel neemt. 

 Hij stelt voor om als waterschap het besluit over Rijnenburg terug te draaien, om 
daarmee een statement af te geven. 

 Hij voorziet dat de vereenvoudiging van de dijkringen op de lange baan wordt 
geschoven en vreest dat laag 2 ertussenuit gaat vallen. Er is nu geen trekker meer. 
Hij stelt dat het onderwerp hoog op de agenda hoort te staan. 

 Bij de waterkeringen moet behoud vooropstaan. Het waterschap moet terughoudend 
zijn als het gaat om medegebruik. Bebouwing zou in het geheel niet aan de orde 
moeten zijn. Spreker merkt op dat het waterschap moet vasthouden aan de oude 
uitgangspunten. Die basisprincipes verlaat het waterschap in deze beleidsvisie. 

Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Zij onderschrijft de drie hoofdthema’s. 
 De Nota Strategisch Grondbeleid geeft duidelijk aan dat het waterschap bij voorkeur 

afspraken maakt met grondeigenaren, terwijl hier wordt voorgesteld om bij de 
primaire waterkeringen gronden in bezit te krijgen. De VVD-fractie is er niet van 
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overtuigd dat daarmee de maatschappelijke opgave om veilige keringen te realiseren 
tegen lagere maatschappelijke kosten gediend wordt. Extra leningen leiden tot 
hogere kapitaalslasten, zodat de begroting steeds zwaarder wordt belast. 

Mevrouw De Kruijf (Bos- en Natuureigenaren): 
 Zij kan goed uit de voeten met de drie hoofdthema’s van deze beleidsvisie. 
 Hoe verhoudt het meer in eigendom krijgen van grond zich tot het sturen op de 

nullijn? Wat zijn de financiële consequenties?  
Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij kan zich vinden in de voorgestelde lijn, met daarbij ook de vraag wat de gevolgen 

zijn voor de investeringsopgave. De investering zou daarnaast moeten worden 
afgezet tegen bijvoorbeeld het plan voor zonne-energie, dat nu geagendeerd staat en 
waarvoor het college voorstelt om het niet uit te voeren vanwege de beperkte 
investeringsruimte. 

 Zij wijst op pagina 17 waar staat dat het waterschap ‘zo optimaal mogelijke 
leefomstandigheden voor flora en fauna wil creëren’ en merkt op dat ganzen nu vaak 
foerageren op het terrein van boeren, die daar nadeel van ondervinden. Ze oppert om 
ganzen naar gebieden van het waterschap te lokken door daar witte klaver te zaaien. 

De heer Jansen (WN): 
 Spreker wijst op de opmerking van de heer Ypma en de rol die het waterschap speelt 

in de lagen 2 en 3. Ook zijn fractie vindt dat het waterschap daar geen 
‘terughoudende’ rol moet spelen. Hij vraagt het college om een heroverweging van 
die tekst. 

 Hij wijst op het grondbeleid en de zorgvuldig opgestelde nota Strategisch 
Grondbeleid. Wijkt deze beleidsvisie daar niet vanaf? Hij vraagt het college daar nog 
eens goed naar te kijken. 

De heer Verweij (CU): 
 Hij sluit zich aan bij de vraag ten aanzien van de veiligheid van de tweede en derde 

laag. De beleidsvisie spreekt over het waterschap als adviseur. Hoe denkt het college 
die rol in te vullen? 

 Het Rijk levert de normen voor de primaire keringen, de normen voor andere keringen 
komen van de provincie, maar heeft het waterschap zelf geen mening over de 
normering, of compartimentering of noodkeringen in het boezemsysteem? Het zijn 
onderwerpen die in deze visie ten onrechte niet aan de orde worden gesteld. 

 Om een dijk te beschermen is het eigendom van het binnentalud (aan de kant van de 
polder) van belang. Waarom stelt het college dan voor om overal het buitentalud aan 
te kopen? 

De heer Schalkwijk (Agrariërs): 
 Hij heeft bedenkingen tegen het idee dat het waterschap eigenaar moet zijn van het 

talud van de primaire waterkeringen. In de meeste gevallen kan de huidige gebruiker 
of eigenaar het talud het beste onderhouden. Bovendien leidt het onderhoud tot 
kosten. Alleen wanneer de veiligheid in het geding komt, zou het waterschap moeten 
overgaan tot aankoop. 

 Hij merkt op dat duurzaam beheer zoals het waterschap dit beschrijft, niet duurzaam 
is als het gaat om de staat van de dijk. Beweiding is het beste voor het talud, maar 
het waterschap maait en laat vervolgens het maaisel liggen, wat het talud aantast. 

Mevrouw De Bont (CDA): 
 Zij sluit zich aan bij de vragen over de veiligheid van de tweede en derde laag en de 

rol die het waterschap voor zichzelf claimt. 
 Zij onderschrijft de eerste consultatievraag. 
 Gesteld wordt dat daar waar de kans op falen groot is, het waterschap de grond zou 

moeten aankopen. Ze merkt op dat in een stedelijk gebied het risico bij falen veel 
groter is. Ze sluit zich aan bij de heer Schalkwijk: het waterschap hoeft het 
binnentalud niet in eigendom te hebben om de veiligheid op peil te houden. 

Mevrouw Van der Nat (PvdA): 
 Zij sluit zich in hoofdlijnen aan bij het betoog van mevrouw Van der Stroom. 
 Ze heeft zich verbaasd over het commissievoorstel waarin veel ogenschijnlijk 
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tegengestelde beweringen worden gedaan (waarom zet het college bijvoorbeeld in op 
koop als het zo tevreden is over medegebruik?). De argumenten zijn daarbij niet 
overtuigend, terwijl de uitgangspunten van het stuk wel deugen. 

 Het standpunt van De Stichtse Rijnlanden zou krachtiger naar voren moeten worden 
gebracht, al past deze visie prima binnen het Deltaprogramma. 

De heer Terpstra (W@I): 
 Hij merkt richting mevrouw Bodewitz op dat het talud van een waterkering uit een 

aaneengesloten grasmat moet bestaan, niet uit klaver. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann: 
 Hij wijst op de vragen over de veiligheid van de lagen 2 en 3. Hij heeft zich de 

afgelopen jaren het vuur uit de sloffen gelopen om de watertoets en het waterrobuust 
bouwen landelijk beter op de kaart te zetten. In het Deltaprogramma zullen daarover 
ook verstandige aanbevelingen worden opgenomen. Hij bestrijdt dan ook de stelling 
dat het waterschap die veiligheid op z’n beloop laat. Overheden hebben allemaal een 
eigen taak. Het waterschap moet zorgen dat het aan de voorkant betrokken wordt bij 
grote processen, bijvoorbeeld bij een project als Rijnenburg, zodat provincie, 
gemeente en Rijk de kaders meekrijgen voor een waterrobuuste omgeving achter de 
dijk. Aan de andere kant wil hij niet dat het waterschap ook vooraan staat als het gaat 
om de kosten. In deze beleidsvisie is een zorgvuldige balans gezocht tussen wat er 
moet gebeuren en wie er verantwoordelijk is als het gaat om het realiseren. 

 ‘Zo optimaal mogelijk’ is een pleonasme. De keuze voor klaver in de gebieden van 
het waterschap is nog niet eerder overwogen; dat zal men nog wel eens doen. 

 Het waterschap is heel actief als het gaat om de normeringen. Hij wijst in dit verband 
op de Projectoverstijgende Verkenning voor de Lekdijk, met het waterschap als 
trekker. In overleg met het Rijk zal er een goede normering worden gezocht voor 
deze dijk. De provincie ontwikkelt de normeringsverordeningen op basis van kennis 
van het waterschap. 

 Hij constateert dat de commissie in meerderheid pleit voor terughoudendheid als het 
gaat om het aankopen van gronden. 

 
De voorzitter rondt daarop de bespreking af. 
 
De heer Schalkwijk verlaat de vergadering. 

4.2  Discussienotitie 
‘Social Return’ 

De heer Reerink (PvdA): 
 Hij memoreert dat zijn fractie dit onderwerp in 2012 heeft aangekaart. In 2013 heeft 

de fractie de vraag opnieuw onder de aandacht moeten brengen en nu krijgt men een 
antwoord. Helaas ligt er geen notitie met voorstellen van het college, maar wordt de 
commissie opnieuw gevraagd wat ze wil en welke kant het op moet. De fractie ziet 
graag meer voortvarend en ziet social return als onderdeel van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dat moet het waterschap niet langer voor zich uit schuiven 
en afhankelijk van het verloop van de discussie zal de fractie in de vergadering van 
het algemeen bestuur een motie indienen die aandringt op een snellere behandeling. 

 Vooral de provincies zijn enthousiast aan de slag gegaan met social return. In 2012 is 
er een wet aangenomen over het aannemen van werk, waarbij vooral de Tweede 
Kamer nog eens heeft benadrukt dat aanbesteden over meer dan alleen de (laagste) 
kosten moet gaan, maar ook over het grootste maatschappelijke rendement. 18% van 
het bbp bestaat uit overheidsopdrachten en de provincie Gelderland heeft becijferd 
dat social return niet duurder hoeft te zijn dan andere vormen van aanbesteden. 

 Ten aanzien van consultatievraag 1 merkt hij op dat hetzelfde beleid als bij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten gelden (aangezien social 
return daar onderdeel van is. 

 Zijn fractie bevestigt consultatievraag 2, op voorwaarde dat de extra inzet duidelijk is. 
 Consultatievraag wordt bevestigd. 
 Ten aanzien van de vierde vraag merkt hij op dat social return nooit helemaal 
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doorslaggevend zal zijn. Het zal altijd een element zijn in de afweging en zijn fractie is 
voorstander van de optie dat er in de aanbesteding punten behaald kunnen worden. 

 Hij ziet geen problemen bij consultatievraag 5. 
 Ten aanzien van consultatievraag 6 merkt hij op dat per geval bekeken moet worden 

welke eisen het waterschap kan stellen. 
 Consultatievraag 7 beantwoordt zijn fractie bevestigend. 
De heer Van der Zaag (AWP): 
 Hij vindt het een sympathiek onderwerp, zeker in relatie tot maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Hij steunt het voorstel voor een pilot binnen De Stichtse 
Rijnlanden. 

De heer Verweij (CU): 
 Hij is blij met het initiatief van de PvdA-fractie en tevreden over het voorliggende stuk. 
 Ten aanzien van vraag 1 geeft hij aan dat hij social return beschouwt als onderdeel 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het zou een vast onderdeel van de 
handelwijze moeten zijn. 

 Bij vraag 2 stelt hij dat dit bij voorkeur binnen de opdracht gebeurt. Het moet in ieder 
geval zichtbaar zijn. 

 Bij vraag 3 stelt hij dat gehandicapten ook in aanmerking moeten komen als ze geen 
uitkering ontvangen. 

 Bij vraag 4 stelt hij dat een goede werkwijze zou zijn om het bij gerichte 
werkzaamheden als geschiktheidseis te stellen. Bij overige werkzaamheden zou het 
een goed wegingscriterium zijn. In het stuk worden categorieën genoemd waarop 
social return van toepassing kan zijn. Hij stelt dat social return op al het werk van het 
waterschap van toepassing is. 

 Hij onderschrijft punt 5. 
 Consultatiepunt 6 is onzinnig. 
 Hij onderschrijft punt 7. 
 Hij voegt toe dat het ook goed is om aan te geven wat het waterschap zelf al doet. 

Daarnaast moet er jaarlijks inzicht worden gegeven in wat er bereikt is. 
De heer Jansen (WN): 
 Hij onderschrijft de gemaakte opmerkingen en pleit er ook voor snel te beginnen. 
Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij prijst het initiatief van de PvdA. 
 Bij punt 1 stelt ze dat social return niet zal leiden tot prijsopdrijving, aangezien het 

gaat om doelgroepen waarvoor een premievoordeel kan worden gerealiseerd. 
 Ten aanzien van punt 2 geeft ze aan dat social return ook buiten de opdracht mag 

worden gerealiseerd. Mogelijk vermindert dit ook de verdringing. 
 Ze geeft bij punt 3 aan te twijfelen over de doelgroep ‘niet-uitkeringsgerechtigden’. 

Het moet in ieder geval gaan om moeilijk plaatsbare werkzoekenden. 
 Ze antwoordt bevestigend op de consultatievragen 4 en 5. 
 Consultatiepunt 6 is inderdaad een nadeel, maar wat haar betreft, weegt de plaatsing 

van moeilijk plaatsbare doelgroepen zwaarder. Het waterschap moet daar een extra 
inspanning leveren. 

 Ze stelt bij punt 7 dat dit in principe het geval is, maar wil graag weten welke 
werkzaamheden nu niet in de lijst zijn opgenomen. 

 Ze twijfelt over de werkzaamheden voor het onderhoud aan gebouwen: mogelijk 
vereist dit werk te veel kennis of opleiding, waardoor moeilijk geworven kan worden 
en men het werkgevers daardoor heel moeilijk maakt. 

Mevrouw De Kruijf (Bos- en Natuureigenaren): 
 Zij had een verder uitgewerkt stuk verwacht en onderschrijft het betoog van de PvdA-

fractie over dat aspect. Ze vraagt om een uitgewerkt voorstel dat bij voorkeur in de 
komende vergadering van het algemeen bestuur wordt voorgelegd. 

 Social return zou gemeengoed moeten zijn bij het waterschap. Het waterschap zou 
vooral zaken moeten doen met bedrijven die maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en het is eigenlijk jammer dat daar nog criteria voor nodig zijn. 

 Bij consultatiepunt 1 stelt ze dat social return niet prijsopdrijvend werk. 
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 Bij punt 2 stelt ze dat social return ook buiten de opdracht gerealiseerd mag worden, 
binnen bepaalde grenzen. Het geeft bedrijven meer mogelijkheden om invulling te 
geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 Bij punt 3 stelt ze dat de genoemde doelgroepen een criterium moeten zijn voor de 
geschiktheid, maar niet moeten leiden tot uitsluiting. 

 Ten aanzien van vraag 5 stelt ze dat social return ook bij kleine aanbestedingen een 
aandachtspunt mag zijn. Ook kleine bedrijven kunnen een bijdrage leveren. 

 Bij punt 6 vermoedt ze dat verdringing op de arbeidsmarkt geen groot probleem is. 
Mevrouw Van der Stroom (VVD): 
 Het is goed dat dit voorstel nu in gang wordt gezet, na eerder initiatief van de PvdA. 
 De VVD-fractie is in beginsel geen voorstander van banenplannen of regelingen, 

maar onderschrijft het doel van social return volledig. Er moet primair uitgegaan 
worden van de kracht van mensen. De VVD-fractie is geen voorstander van dit 
ingekaderde, specifieke beleid en pleit ervoor te spreken van ‘facetbeleid’ en bij 
iedere aanbesteding te kijken waar mogelijkheden liggen om deze doelgroepen een 
kans te geven. Ze stelt voor het te beschouwen als een inspanningsverplichting, in 
beginsel als pilot, waarbij ondernemers zich kunnen onderscheiden. 

 Ze volgt de heer Verweij waar deze ervoor pleit social return binnen de opdracht vorm 
te geven. Daarmee wordt ook binnen het waterschap zichtbaar wat het oplevert. 

De heer Ypma (Bedrijven): 
 Merkt op dat social return on investment meer en meer een criterium wordt bij 

aanbestedingen. Daarmee wordt het een vast aandachtspunt voor de opdrachtnemer 
en dat is een goede zaak. Centraal staat dat mensen ervaring opdoen met werk en 
daarmee hun kansen vergroten op werk. Die mogelijkheid moet niet worden beperkt 
tot uitkeringsgerechtigden. Ook mensen die anderszins zonder werk zitten of een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt moeten mee kunnen doen. 

 Aandachtspunt zijn de soorten werkzaamheden die het waterschap wil aanbesteden. 
Die moeten goed inpasbaar zijn. Aanbieders kunnen dan aangeven hoe ze social 
return denken te gaan bereiken en dat kan het waterschap dan toetsen aan wat 
mogelijk en wenselijk is. 

 De aanduiding maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet voldoende en geeft 
geen houvast. 

 Bij het soort werkzaamheden hoeft het waterschap geen beperkingen op te leggen: 
ook bij geschoold werk kunnen mensen instromen. 

 Het criterium van 5% is niet zinvol en te dogmatisch. Per project moet gekeken 
worden wat de mogelijkheden zijn. 

 Er moet wel een minimumperiode gelden, want het gaat uiteindelijk om het effect. 
Social return moet geen onderdeel worden van het SW-bedrijf: daarmee worden 
mensen te nadrukkelijk in een hokje gestopt en komen ze uiteindelijk geen stap 
verder. 

 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) en de heer Van der Zaag (AWP) verlaten de 
vergadering. 
 
De heer Terpstra (W@I): 
 Hij merkt op dat het waterschap een functionele democratie is, geen algemene 

democratie. Het stuk geeft ook aan dat er daarmee meer mogelijkheden zijn om werk 
te maken van social return. 

 Hij stelt dat men moet voorkomen dat het waterschap aan allerlei extra regels moet 
gaan voldoen. Social return als gunningscriterium zal wel leiden tot hogere kosten en 
ook tot verdringing, als men niet oppast. Het waterschap moet geen sociale 
werkplaats worden. Hij ondersteunt het pleidooi van mevrouw Van der Stroom voor 
een facetbeleid, waarbij per geval een afweging wordt gemaakt. 

Mevrouw De Bont (CDA): 
 Zij stelt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een plicht is voor het 

waterschap. 
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 Er zijn voldoende voorbeelden; het waterschap hoeft het wiel niet opnieuw uit te 
vinden. Een pilot spreekt haar aan. 

 Social return mag geen uitsluitingscriterium zijn. 
 Ten aanzien van vraag 3 stelt ze dat men de aanpak werkenderwijs kan aanvullen. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann: 
 Hij geeft aan uit de voeten te kunnen met de opmerkingen vanuit de commissie. 
 Hij begrijpt de kritiek dat deze notitie te lang op zich heeft laten wachten, maar merkt 

op dat andere vraagstukken tot voor kort een hogere prioriteit hadden. De PvdA-
fractie kan uiteraard een motie indienen, maar de commissie heeft duidelijke kaders 
meegegeven. Hij stelt voor een pilot op te zetten. Deze zal het college voorleggen 
aan het algemeen bestuur, met medeneming van de opmerkingen van de commissie. 

 
De voorzitter rondt daarop de discussie af. 
 

4.3 Beheersen en 
bewaken van 
kredieten van 
investerings-
projecten 

Eerste termijn 
De heer Boot (WN): 
 Hij heeft de notitie aandachtig gelezen. Er worden drie mogelijkheden gepresenteerd 

en het college stelt voor te kiezen voor werkwijze 1. De fractie van WN is daar niet 
van gecharmeerd. Het algemeen bestuur neemt een besluit over een budget voor 
een project en bij een meerjarig project kan indexatie worden toegepast. Hierdoor 
ontstaat de indruk dat het budget autonoom kan groeien. 

 Interessant is de vraag wat er gebeurt bij onderschrijdingen: wordt daar ook een 
indexatie op toegepast? Dat lijkt heel lastig. 

 Wanneer een budget in de loop van een project verandert, zal het algemeen bestuur 
geen helder zicht houden op de uitvoering van het project en de ontwikkeling van het 
budget. 

 Laat de indexatie niet ten laste komen van het exploitatiebudget: het gaat om een 
investering en die moet niet worden vermengd met de exploitatie. 

 Het voorstel is in tegenspraak met de bespreking over het sturend vermogen van het 
algemeen bestuur. Daar kwam uit dat er een vast budget moet komen, dat er over 
bestedingen en aangegane verplichtingen moet worden gerapporteerd, met 
daarnaast een schatting van over- en onderschrijdingen. In het geval van een 
overschrijding kan het algemeen bestuur een besluit nemen. 

 Kies voor werkwijze 3: leg het budget voor het hele project vast en begroot vooraf 
eventuele prijsstijgingen in de loop van het project. 

Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij sluit zich aan bij het betoog van de heer Boot. 
Mevrouw De Kruijf (Bos- en Natuureigenaren): 
 Zij wijst op de pijn die het waterschap heeft gehad (en nog steeds heeft) van de 

kosten als gevolg van indexatie. In dat perspectief is de uitwerking van de opties wat 
summier. Ze steunt het pleidooi van de fractie van Water Natuurlijk. 

 De indruk die het stuk achterlaat, is dat het college na een korte bespiegeling heeft 
besloten alles bij het oude te laten. Dat doet geen recht aan de problemen die 
indexatie heeft veroorzaakt. 

De heer Ypma (Bedrijven): 
 Hij stelt dat geen van de drie opties bevredigend is. Afhankelijk van het type contract 

speelt prijsindexatie een rol. Dat hangt af van de wijze van aanbesteding en de 
contractvorm. Bij een meerjarig programma is vaak al rekening gehouden met 
prijsontwikkelingen. Als prijsindexatie een factor blijkt, dan moet bij een project 
worden bekeken hoeveel werk nog moet worden gedaan en welke materialen nog 
gekocht moeten worden. 

 Prijsindexatie moet zorgvuldig worden beoordeeld en niet als vanzelfsprekend 
geaccepteerd worden. 

 Men moet vasthouden aan de onderbouwde en vastgestelde projectsommen, waarna 
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in de voortgangsrapportage wordt aangegeven wat de stand van zaken is. Het 
algemeen bestuur moet aanpassingen accorderen. Bij de keuze voor optie 3 zou 
vooraf een bandbreedte meegegeven moeten worden, maar voor meerdere jaren is 
dat lastig te doen. 

De heer Terpstra (W@I): 
 Hij sluit zich aan bij de heer Boot. 
Mevrouw Van der Nat (PvdA): 
 De PvdA-fractie steunt het voorstel van het college. 
De heer De Jong (CDA): 
 Hij merkt op dat dit voorstel een uitvloeisel is van het project Bouwen aan 

Vertrouwen. De verschillende onderdelen van dat project zullen nog in samenhang 
worden voorgelegd. 

 Wanneer het vertrouwen weer terug is, dan heeft het algemeen bestuur ook weer 
vertrouwen in de ramingen die worden gemaakt. Als dat zo is, moeten het algemeen 
bestuur en mogelijk ook het dagelijks bestuur niet op details gaan sturen. De CDA-
fractie wil in dat licht graag horen waarom het dagelijks bestuur pleit voor optie 1. 
Spreker heeft dan liever optie 2 en liefst optie 3, waarbij het uitgangspunt is dat er 
een betrouwbare bedrijfsmatige aanpak van projecten is die aan het begin goed zijn 
geraamd, inclusief prijsindexatie. Want het is nu toch al zo dat bij afwijkingen (onder- 
of overschrijdingen) projecten worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

De heer Verweij (CU): 
 Hij stelt dat in principe het krediet van een project toereikend moet zijn voor de 

uitvoering. In het projectvoorstel moet al rekening zijn gehouden met de doorlooptijd, 
inclusief prijsindexatie. Die lijn leidt tot voorstel 3. 

 De pot voor het indexeren van grootschalige kredieten moet zo spoedig mogelijk 
worden opgeheven. De pot is in het verleden ingesteld omdat er een te grote periode 
zat tussen de vaststelling van het krediet en de start van de uitvoering. Wanneer een 
vastgesteld project acht jaar op de plank blijft liggen, ontstaat er een probleem. In dat 
geval zou het dan zittende bestuur een project moeten kunnen heroverwegen, op 
basis van een nieuwe kostenraming. 

 De kredieten die het dagelijks bestuur zelf verstrekt, moet het dagelijks bestuur ook 
zelf goed bewaken. 

 Als blijkt dat kredieten overschreden worden, is men feitelijk al te laat. Eerder is 
daarom geconcludeerd dat het algemeen bestuur moet sturen op prognoses: wat 
verwacht men uit te geven tot het einde van de looptijd. De noodzaak van indexatie 
komt dan ook al veel eerder aan het licht. 

 
Beantwoording 
De heer Kromwijk: 
 Hij kan uit de voeten met de inbreng van de verschillende fracties, en merkt op dat de 

opties 1 en 3 heel dicht bij elkaar liggen. Bij optie 3 is er het probleem dat de 
indexatie moet worden voorspeld. Bij optie 1 hoeft dat niet, maar wordt voor langer 
dan drie jaar durende projecten een uitzondering gemaakt. Dat is de reden dat het 
college voor optie 1 kiest. Hij neemt de opmerkingen mee en komt terug met een 
definitief voorstel. 

 
De voorzitter rondt de bespreking af. 
 

4.4 Reactie tweede 
bestuurlijke 
consultatie 
Deltaprogramma 

Eerste termijn 
Mevrouw De Bont (CDA): 
 Zij is heel tevreden over de wijze waarop het college de commissie in het verleden 

heeft meegenomen in het proces. De CDA-fractie is het inhoudelijk eens met deze 
reactie. 

 Ze stelt voor nog eens goed te kijken naar de taalfouten en zinsopbouw in de brief. 
 Pagina 2, vervang ‘verwacht’ door ‘gaat ervan uit’. 
 Ze vraagt een toelichting op de stelling dat de wederkerigheid bij gebruikers op 
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minder bijval zal kunnen rekenen (pagina 2, punt 4). 
 Het is goed dat de samenwerking met burgers expliciet wordt vermeld. 
 Pagina 4: overheden ‘dienen’ medeoverheden niet. Spreek liever van ‘optreden’ of 

‘acteren’. 
De heer Verweij (CU): 
 Niemand zal tegen een veiliger Nederland en goede watervoorziening zijn, maar de 

vraag is wat de uitwerking is van de maatregelen, wat deze gaan kosten en hoe ze 
worden uitgevoerd. 

 Wat is het optimum bij het programma Veiligheid? Vanuit het Deltaprogramma is er 
het voorstel om te investeren in de Lekdijk, maar het is niet duidelijk wat dit betekent 
voor de veiligheid van Centraal-Holland en de uitwerking wat betreft 
compartimentering en de tweede laag ontbreekt nog. 

 In de brief vraagt het college om een standpunt over de positie van de C-kering. Hij 
merkt op dat de heer Naarding na afloop van de presentatie aangaf dat het 
waterschap zelf heeft aangegeven dat de kering en de veiligheid op de Lekdijk 
worden gelegd. Er zijn geen voorstellen op dit punt en vanuit het Deltaprogramma zijn 
er hiervoor ook geen berekeningen gemaakt. Het Deltaprogramma rekent erop dat 
het waterschap die berekeningen zelf maakt. Ook bij de compartimentering speelt dit 
aspect en hij vraagt of het algemeen bestuur daar in het kader van het project 
Centraal-Holland nog over komt te spreken. 

 Ten aanzien van de zoetwateraanvoer moet helder zijn wat het voorzieningenniveau 
wordt. Dan kunnen ook de kosten worden bepaald. De brief richt de aandacht op de 
variant waarin de KWA wordt opgewaardeerd, maar het algemeen bestuur zal 
moeten weten wat de verschillende mogelijkheden zijn, voor het een besluit neemt. 
Het is nog niet gezegd dat al het benodigde geld ook uit het Deltafonds gaat komen. 

 Bij de voorjaarsnota is een passage opgenomen over de omgang met beheerkosten 
voor de aan- en afvoer van zoetwater. Dat standpunt moet het waterschap in deze 
brief ook helder benoemen. Vertrekpunt is dat aan- en afvoer van water met gesloten 
beurzen gebeurt (behoudens investeringskosten). Dat uitgangspunt is ook voor de 
omgang met andere dossiers een duidelijke rode draad. 

Mevrouw De Bont (CDA): 
 Zij sluit zich aan bij opmerkingen van de heer Verweij over de waterakkoorden. 
De heer Jansen (WN): 
 Hij is blij dat de brief nog niet is verzonden en sluit zich aan bij het verzoek van 

mevrouw De Bont om enkele formuleringen wat steviger neer te zetten (niet 
‘verwacht’ maar ‘gaat uit van’). 

 Er wordt gesproken over zoetwaterregio’s: is overwogen om deze brief als 
gezamenlijke reactie van de zoetwaterregio te sturen? 

 Het aspect bodemdaling komt niet aan de orde, terwijl het zeker ook in de toekomst 
een belangrijk probleem is. 

Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij sluit zich aan bij de heer Verweij. 
De heer Ypma (Bedrijven): 
 Hij neemt aan dat bufferen van zoetwater in het beheersgebied van De Stichtse 

Rijnlanden niet aan de orde is. Klopt dat? 
 Bij punt 3 staat dat het waterschap voor het vergroten van de capaciteit van de KWA 

zijn gebied ter beschikking zal stellen. Maar kan het waterschap dat standpunt wel 
waarmaken? 

 Hij vraagt een toelichting op punt 5 (‘geëxtensiveerde’). 
 Hij constateert dat in de bijlage bij de Deltabeslissing Veiligheid staat dat er ‘aan 

regionale keringen en zogenoemde C-keringen geen aanvullende eisen worden 
gesteld’. Hij vraagt een toelichting. 

 Het zou het waterschap sieren als het in het kader van de Deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie afstand neemt van Rijnenburg. 

 In het stuk van de deltacommissaris staat dat er per dijktraject nieuwe normeringen 
komen. Wat is de invloed van die opgedeelde benadering op de veiligheid van de 
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dijken als geheel? 
 Hoe worden de effecten van overstromingen in Centraal-Holland voorkomen? Anders 

dan voorheen heeft het waterschap daar blijkbaar geen visie op. 
 Geef nadrukkelijker aan welke elementen voor het waterschap van bijzonder belang 

zijn, passend binnen het Deltaprogramma, en waar het waterschap een bijdrage 
denkt te kunnen leveren. 

De heer Terpstra (W@I): 
 Hij onderschrijft het betoog van de heer Verweij. 
 In de vierde alinea van de toelichting staat als uitgangspunt dat bij de 

onderhandelingen over de beheer- en onderhoudskosten voor de KWA, deze niet 
zullen doorwerken in de beheer- en onderhoudskosten van De Stichtse Rijnlanden. 
Dit uitgangspunt keert niet terug in de brief aan de deltacommissaris en hij pleit 
ervoor het alsnog op te nemen. 

De heer Reerink (PvdA): 
 Hij sluit zich aan bij het betoog van mevrouw De Bont en de heer Jansen. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann: 
 Hij licht toe dat het waterschap van het Rijk vraagt de investering KWA+ te 

bekostigen, waarna het waterschap het beheer en onderhoud voor zijn rekening zal 
nemen. Dat aspect hoeft hij dus niet meer voor te leggen aan de deltacommissaris. 
Het onderwerp wordt verder besproken met de waterschappen en de provincies. 

 Hij geeft richting de heer Verweij aan dat het Waterakkoord Bodegraven absoluut een 
rol zal gaan spelen. Het ambtelijke overleg schiet niet op, maar dit traject biedt 
kansen om dat overleg vlot te trekken. 

 Het besluit over Rijnenburg hoort thuis bij de algemene democratie. Hij vermoedt dat 
Rijnenburg er voorlopig niet komt, dus de heer Ypma kan vooralsnog gerust zijn. 

 Met ‘structure follows strategy’ wordt bedoeld dat overleg en samenwerking zo 
worden opgetuigd dat het werk goed kan worden gedaan. 

 De heer Naarding heeft in zijn presentatie goed uitgelegd wat het betekent om per 
dijkvak te werken. Het is fundamenteel anders en staat differentiëren toe, ook in 
normeringen. Het waterschap is via het POV-traject direct betrokken bij de discussie 
over normeringen. 

 Hij zegt toe de brief tekstueel te corrigeren en waar mogelijk de opmerkingen van de 
commissie mee te nemen. De brief zal op 28 mei worden besproken in de 
vergadering van het algemeen bestuur. 

 De heer Kromwijk licht ten aanzien van de ‘wederkerigheid’ toe dat de 
zoetwateraanvoer richting West-Nederland wordt benut, voor natuur, voor het 
veenweidegebied of de telers in de Haarlemmermeer. De overheid kan in dat geval 
van de gebruikers ook vragen om hun gebruik tot een minimum te beperken. Het 
begrip ‘wederkerigheid’ is in dit opzicht niet helemaal toepasselijk. 

Informerend deel 

5. Mededelingen en 
ingekomen 
stukken  

5.1 Mededelingen 
De heer Beugelink: 
 Hij meldt dat op zondag 13 juli de Big Jump wordt gehouden in De Gravenbol in Wijk 

bij Duurstede. Hij nodigt alle aanwezigen uit om deel te nemen. Het is een Europees 
evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. 

 
5.2 Ingekomen stukken 
5.2a Haalbaarheid opwekking zonne-energie HDSR 
De heer Verweij (CU): 
 Hij merkt op dat de commissie het stuk ter kennisname heeft ontvangen. Het stuk 

concludeert kort door de bocht dat opwekking van zonne-energie op de terreinen van 
HDSR niet rendabel is. De conclusie is gebaseerd op de berekeningen voor een 
enkel terrein. Het college had ook andere terreinen kunnen beoordelen. Hij vraagt het 
college om te blijven zoeken naar mogelijkheden voor zonne-energie. 
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Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij merkt op dat het feit dat zonne-energie in dit geval slechts voor een beperkt deel 

bijdraagt aan het gewenste percentage van zelfopgewekte energie geen reden kan 
zijn om geheel af te zien van zonne-energie. Alle kansen om te verduurzamen 
moeten worden aangegrepen. Ze vraagt een notitie waarin alle mogelijkheden voor 
verduurzaming van de energievoorziening op een rij worden gezet. 

De heer Ypma (Bedrijven): 
 Hij begrijpt ook niets van de argumentatie. Een argument is bijvoorbeeld dat de 

kosten niet zijn opgenomen in de begroting voor 2014. Maar er ligt ook helemaal 
geen opdracht om het project in 2014 te realiseren. Hij sluit zich aan bij het betoog 
van de heer Verweij. 

De heer Reerink (PvdA): 
 Hij sluit zich aan bij mevrouw Bodewitz. 
De heer De Jong (CDA): 
 Hij vindt ook dat de argumenten niet sterk zijn. Zijn fractie steunt het voorstel om deze 

notitie verder uit te werken en te voorzien van een betere onderbouwing. 
 
Beantwoording 
De heer Beugelink: 
 Hij vindt het ook spijtig dat dit project wat betreft terugverdientijd niet haalbaar is. De 

terugverdientijd van vijftien jaar is door het algemeen bestuur vastgesteld. Daar wil hij 
zich aan houden. 

 Het terrein van de rwzi De Bilt biedt de meeste ruimte voor zonnepanelen. Als het 
daar niet uit kan, kan dat op kleinere terreinen zeker niet. 

 Het college richt zich nu op particuliere initiatieven op de terreinen, zodat het 
waterschap daarmee fiscale voordelen kan behalen. Hij neemt het verzoek om de 
materie nogmaals te beoordelen in overweging. 

 
5.2b Conceptprogramma Hoogwaterbescherming 2015-2020 
De heer Verweij (CU): 
 Hij licht toe dat hij het programma onder de aandacht heeft gebracht omdat hij graag 

ziet dat het algemeen bestuur het project Centraal-Holland bespreekt. Hij vraagt 
wanneer het algemeen bestuur de kaders voor dit project kan bespreken. 

De heer Poelmann: 
 Hij heeft die ochtend met medewerkers van het waterschap gesproken over de opzet 

van het project. Op 12 juni komt de stuurgroep bijeen om te spreken over een plan 
van aanpak. Hij zal het plan van aanpak ter kennisname aan het algemeen bestuur 
zenden. Het voornemen is om nog voor Prinsjesdag een bredere bijeenkomst te 
houden met gemeenten en provincies.  

6. Rondvraag Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Zij wijst op een artikel over het waterschap Vechtstromen. Het waterschap had 

150 veldcontroles uitgevoerd, waarbij 37 overtredingen werden geconstateerd en 
8 boetes waren uitgeschreven. Hoe zit dit bij De Stichtse Rijnlanden? 

De heer Poelmann: 
 Hij wijst op het jaaroverzicht Handhaving dat kort voor of na de zomer aan de orde 

komt, waarin dergelijke informatie wordt opgenomen. 
 

7. 
 

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
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Voor akkoord, 
Vergadering Gecombineerde Commissie 10 juni 2014 
 
 
De secretaris, J. Goedhart 
 


