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 Onderwerp Advies / conclusie 

1. Opening en 
vaststelling 
agenda 

Aanwezig: 
de heer P. Blokdijk (WN) 
de heer E. Verkaik (W@I) 
de heer J.P. Verweij (ChristenUnie) 
mevrouw W.A. Bodewitz (PVDD) 
de heer G. van den Hoeven (Agrariërs) 
de heer W.H. de Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) 
de heer J.F.C. Kupers (Bedrijven) 
de heer J.G.M. Reerink (PvdA) 
mevrouw L. Tutein Nolthenius 
mevrouw J.A. Balkema (PvdA) 
de heer J. Verheul (CDA) 
de heer H.A. ten Hove (VVD) 
de heer P.C. de Rooij (SGP)  
de heer H. Nap (AWP) 
de heren J.G.M. Kromwijk, G.P. Beugelink, H.A.P. van der Maat en mevrouw E. van der 
Vorm (hoogheemraden) 
de heer G.G.J. Rouhof (secretaris) 
de heer W. Nijenhuis (notulist, notuleerservice Nederland) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
mevrouw M.L.A.A. de Bont (CDA), de heer A.E. Jansen (AWP) en de heer 
P.J.M. Poelmann  
 
Opening 
De voorzitter, de heer Van Leeuwen, opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen 
welkom. Hij meldt de afwezigen. De heer A. Travaille, zal als aanstaand duo-commissielid 
voor de PVDD de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. 
 
Agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

2. Adviezen/ 
conclusies en 
actiepuntenlijst  

a) Adviezen en conclusies vergadering 21 november 2013 
Redactioneel en naar aanleiding van: 
Pagina 5, bijdrage de heer Verweij, vierde bullet: op voorstel de heer Verweij (CU) wordt 
het laatste deel van de zin gewijzigd in ‘(…) als er via Bodegraven (de sluis in Nieuwerbrug) 
minder water wordt afgevoerd’.  
Pagina 7, bijdrage de heer Reerink, derde bullet: op voorstel van de heer Reerink (PvdA) 
wordt de zin gewijzigd in ‘Verkiest strategie 2 boven 4 en 1’. 
Pagina 9, eerste zin: op voorstel van de heer Blokdijk (WN) wordt na 
‘hoogwatervoorziening’ het zinsdeel ‘bij een boezemwaterkering’ toegevoegd. 
 
Het verslag wordt met inachtneming van het bovenstaande vastgesteld. 
 
b) Actiepuntenlijst met leeswijzer 
Actiepunt 252, fauna uittreedplaatsen (FUPS): de heer Beugelink licht toe dat er weinig 
bekend is over de eisen aan FUPS. Het is wetenschappelijk vrijwel onontgonnen terrein. In 
de nota Oevers is een passage over FUPS opgenomen.  
Actiepunt 261, meerjarenplanningen peilbesluiten en watergebiedsplannen: de heer Van 
der Maat licht toe dat het college momenteel de afweging maakt of men in de toekomst wel 
watergebiedsplannen moet gaan maken. Binnenkort zal het algemeen bestuur een voorstel 
ontvangen om de peilbesluiten vijf jaar langer te laten gelden. Daarmee kunnen de 
actualisaties worden doorgeschoven. De heer Kromwijk voegt toe dat er nog geen behoefte 
is de watergebiedsplannen te actualiseren. Het college wil de evaluatie over het werken 
met watergebiedsplannen nog deze bestuursperiode afronden. Bij de evaluatie stelt het 
college zich de vraag of het waterschap nog wel door moet gaan met de 
watergebiedsplannen. De heer Verweij (CU) vraagt wanneer de beide onderwerpen, of ten 
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minste een stand van zaken, in de commissie besproken kunnen worden. De heer 
Kromwijk zegt toe op korte termijn terug te komen op de peilbesluiten. De evaluatie van de 
watergebiedsplannen start eind 2014.  
Actiepunt 245, discussienota social return: de heer Nap (AWP) stelt voor deze nota in 
combinatie met het aanbestedingsbeleid te bespreken. De voorzitter merkt op dat de notitie 
Social Return op 6 mei is besproken in de commissie BMZ. 

 3.  Stukken ter advisering 

3.1 Grondstoffenvisie  Eerste termijn 
De heer Ten Hove (VVD):  
 Is er bij energie-investeringen geen wettelijk voorgeschreven termijn, die beduidend 

behoudender is dan de in de notitie genoemde tien tot vijftien jaar?  
 Onderschrijft volmondig het uitgangspunt dat het terugwinnen van grondstoffen 

voortvloeit uit de kerntaken.  
 Het nu voorliggende voorstel is een combinatie van koers 2 en koers 4, maar de 

bijbehorende rollen 2 en 4 verschillen sterk: in rol 2 is het waterschap een proactief 
zakelijke samenwerkingspartner, terwijl het waterschap in rol 2 ontwikkelingen volgt, 
deelneemt aan landelijke en lokale samenwerkingsverbanden en leverancier is van 
reststromen. Hij vraagt hoe het dagelijks bestuur die verschillen in goede banen denkt 
te kunnen leiden. 

 Vraagt het dagelijks bestuur om in een nadere uitwerking ook inzicht te geven in 
hoeverre de return on investment meeweegt bij de besluitvorming.  

De heer Kupers (Bedrijven):  
 Sluit zich aan bij het betoog van de heer Ten Hove.  
 Bedrijven vallen onder de Wet milieubeheer, met eisen en verplichtingen, bijvoorbeeld 

als het gaat om terugverdientijden. Het waterschap moet daar ook aan voldoen, maar in 
deze visie ontbreekt in het geheel de aandacht voor de Wet milieubeheer. 

 Er wordt nu ingezet op meerdere strategieën, wat op zich geen probleem is: de ene 
situatie is de andere niet. Kan het dagelijks bestuur concreter aangeven welke strategie 
het wil volgen bij welk project? 

Mevrouw Bodewitz (PVDD):  
 Wijst op pagina 12 waar staat dat het dagelijks bestuur in de basis voor koers 4 kiest, 

terwijl in de oplegger staat dat het waterschap zo hoog mogelijk op de ladder van 
Lansink moet staan. Dan gaat het over koers 1 of 2, een keuze die zij zou 
ondersteunen. Ze stelt voor nog eens naar de tekst te kijken.  

 De tekst van de oplegger is vrij abstract en kan leiden tot verschillende interpretaties. 
Ze stelt voor toe te voegen dat het waterschap niet moet afwachten en zelf 
verantwoordelijkheid neemt om anderen en zichzelf te inspireren voor een duurzame 
transitie. Klopt het dat dit ook de koers is die het dagelijks bestuur voorstaat? 

De heer Verweij (CU): 
 Stelt dat de notitie vooral uitgangspunten betreft, geen echte visie.  
 De visie zou moeten zijn dat het waterschap zelf grondstoffen terugwint, waar mogelijk 

in samenwerking met anderen, als dit voordelen biedt. Wat is nu de ambitie van het 
waterschap? 

Mevrouw Balkema (PvdA):  
 Onderschrijft veel van de eerder gestelde vragen.  
 Op pagina 3 staat dat de koers richting geeft aan de afwegingen van het waterschap bij 

het meer duurzaam inrichten van bestaande en nieuwe processen. Feitelijk volgt de 
afweging pas bij concrete toepassing en in dat licht had de visie ook niet geschreven 
kunnen zijn. Kan het dagelijks bestuur strategieën ontwikkelen: waar zet het 
waterschap op in en wat gaat het doen?  

 Bij de uitgangspunten staat dat investeringen zich binnen de technische levensduur 
moeten terugverdienen. Ze stelt voor toe te voegen dat het gaat om extra 
investeringskosten.  

 Heeft het onderzoek naar alginaat al resultaten opgeleverd?  
 Op pagina 22 staat een tabel die niet correct optelt: het totaal voor fosfaat telt op tot 

550, maar de onderdelen van dit totaal zijn 250 en 410. 
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Mevrouw Tutein Nolthenius (WN):  
 Sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Verweij en mevrouw Balkema over de 

ambities.  
 Zijn er mogelijkheden om de afzetmarkt te bevorderen, in plaats van het als een 

dilemma te beschouwen? 
De heer Van der Hoeven (Agrariërs):  
 Wijst op de ontwikkeling van de kringlooplandbouw en stelt dat de afzetmarkt voor 

grondstoffen als fosfaat flink kleiner wordt. Dit aspect moet goed worden overwogen 
voor men een besluit neemt over innovaties.  

 
Beantwoording:  
De heer Beugelink:  
 Concludeert dat de commissie de visie nog onvoldoende scherp vindt. Hij zegt om waar 

mogelijk met een aangepast voorstel naar het algemeen bestuur te komen.  
 Het is lastig om vooraf aan te geven welke innovaties en ontwikkelingen het waterschap 

gaat overnemen (en in welke mate) en welke niet. Het waterschap heeft zeker ambities, 
maar die moeten wel verband houden met de kernactiviteiten. Hij zegt toe de ambities 
scherper te verwoorden.  

 Het waterschap probeert inderdaad grondstoffen zo veel mogelijk opnieuw te gebruiken 
en daarmee zo hoog mogelijk te komen op de ladder van Lansink.  

 Zegt toe het voorstel om de terugverdientijd alleen betrekking te laten hebben op extra 
investeringen in overweging te nemen.  

 Geeft richting de heer Van der Hoeven aan dat het gebruik van fosfaat aan banden 
wordt gelegd, maar dat het hem gezien de intensiteit van de landbouw in Nederland 
zeer onwaarschijnlijk lijkt dat er geen markt meer voor zal zijn.  

 Zegt richting de heer Ten Hove en de heer Kupers toe hun verzoeken mee te nemen in 
de nadere uitwerking.  

Mevrouw Van der Vorm:  
 In de Wet milieubeheer staat een wettelijke termijn van vijf jaar. Die van het waterschap 

is langer en daarmee is men ambitieuzer dan de wet voorschrijft: met een langere 
afschrijvingstermijn kan een grotere investering worden gedaan. Juist dit soort 
afspraken over afschrijvingstermijnen zijn belangrijk, omdat ze later het kader vormen 
voor voorstellen.  

 Het waterschap is betrokken bij een landelijk onderzoek. Dat onderzoek loopt nog, 
momenteel werkt men aan een plan van aanpak om het onderzoek een stap verder te 
brengen. Het wordt nog steeds beschouwd als een kansrijke ontwikkeling en ze 
verwacht dat er over vier tot vijf jaar al op enige schaal een pilot kan worden gedraaid 
met alginaat. Er wordt nu een kleine hoeveelheid Neredaslib verzameld om daarmee 
proeven te doen op iets grotere schaal. Rekening houdend met tegenvallers heeft over 
tien jaar wellicht een mooie nieuwe techniek.  

 Zegt richting mevrouw Balkema toe na te gaan hoe het zit met de optelsom.  
 
De voorzitter concludeert dat het college heeft toegezegd de visie op verschillende 
onderdelen aan te scherpen en nader uit te werken. Een aangepaste notitie zal aan het 
algemeen bestuur worden voorgelegd. 
 

3.2
.
 

 

Implementatie-
strategie 
wateropgave 
wateroverlast 

Het onderwerp is door het college van de agenda gehaald. De commissie is hier bij brief 
van 29 april jl. geïnformeerd. 

Stukken ter consultering 

4.1 Agenda 2063 
Kockengen 
waterproof 

Eerste termijn:  
De heer Kupers (Bedrijven):  
 Vraagt een toelichting op de passage die stelt dat de kosten voor tijdelijke maatregelen 

in beginsel voor de gemeente zijn en zo laag mogelijk worden gehouden.  
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 Merkt op dat behalve de gebruikelijke betrokkenen ook andere partijen een rol spelen: 
wie heeft de eindverantwoordelijkheid en is er een draaiboek om alles in goede banen 
te leiden? 

Mevrouw Tutein Nolthenius (WN):  
 Prijst het feit dat er in de oplegnotitie duidelijkheid wordt geschapen over de verdeling 

van taken en verantwoordelijkheden.  
 Wat is het verschil tussen een robuuste peilscheiding en een hoogwatervoorziening?  
 Het vertrekpunt van vrijwilligheid brengt het risico van versnippering met zich mee. Hoe 

wordt versnippering voorkomen? 
 Wat is het voordeel van een getrapte hoogwatervoorziening? Is deze niet duurder en 

minder duurzaam? Hoe zit het met het beleid om elke hoogwatervoorziening een 
vistrap te geven? 

 Ze wijst op de voorziene bodemdaling van 4 m in honderd jaar en dringt aan op een 
kosten-batenanalyse van de nieuwbouw op de lange termijn, inclusief het waterbeheer. 

De heer De Rooij (SGP):  
 Vraagt naar de uitkomsten van het onderzoek van het waterschap naar de tijdelijke 

maatregelen.  
 Stelt dat de kosten voor de tijdelijke maatregelen per definitie door de gemeente 

betaald moeten worden, niet ‘in beginsel’.  
De heer Verheul (CDA):  
 Constateert een gedurfd plan: overziet het waterschap wel waar hij aan begint?  
 Het waterschap heeft grote plannen voor Kockengen. Veel geld is al besteed aan de 

plannen voor Zegveld en Kamerik, is er nog wel voldoende geld voor Kockengen? Wat 
zijn de extra kosten van dit plan voor het waterschap (naast de verplichtingen die het 
waterschap toch al heeft)? Klopt het dat het waterschap deze kosten toch al zou 
moeten maken? Is er een extra financiële inspanning nodig? 

 Vraagt een toelichting op het voornemen om duurzaam woningen te realiseren op 10 m 
veengrond. Is dat niet wat optimistisch?  

Mevrouw Balkema (PvdA):  
 Op pagina 30 en 31 staat dat het waterschap aan de slag gaat met het Projectplan 

polder Portengen en de peilbesluiten terwijl op pagina 26 staat dat de provincie (als het 
goed heeft gelezen) trekker is van het gebiedsproces Polder Portengen. Hoe hangt dit 
gebiedsproces samen met het opstellen van het watergebiedsplan?  

De heer Verweij (CU):  
 Prijst het feit dat De Stichtse Rijnlanden met de gemeente zoekt naar duurzame 

oplossingen voor het waterbeheer. Het is een lastige opgave waarbij niet alleen 
gekeken moet worden naar water en duurzaamheid, maar ook naar aspecten als 
wateroverlast en waterberging. En voor de gemeente lijken de bouwwensen belangrijk 
te zijn. Hij vraagt het college om bij de beoordeling van de plannen oog te houden voor 
alle aspecten (niet alleen bodemdaling) die een rol spelen. 

 In het stuk staat dat het algemeen bestuur het projectplan moet goedkeuren. Is die 
bevoegdheid niet recent bij het college komen te liggen? Waar gaat het besluit precies 
over?  

 Adviseert om voor Kockengen waar mogelijk te leren van de ervaringen met het 
Deltaplan Zegveld.  

De heer Verkaik (W@I):  
 Vindt de termijn, 2063, ongelukkig gekozen: 2063 ligt te ver weg om betrokkenen warm 

te krijgen voor de plannen.  
 Wijst op de 20.000 euro die al voor maatregelen is gereserveerd. Maar in beginsel 

betaalt de gemeente tijdelijke maatregelen. Betekent dit dat de gemeente gemaakte 
kosten terugbetaalt? 

 Het stuk geeft aan dat de openbare ruimte opgehoogd moet worden. Wat doet men met 
de huizen, lopen die straks onder? 

 Kan het waterschap bij deze plannen gebruikmaken van ervaringen en onderzoeken bij 
soortgelijke situaties in het veenweidegebied? 

 Wie hebben zitting in de stuurgroep? 
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 Gesteld wordt dat het veen blijft zakken in alle naoorlogse uitbreidingen. Maar het veen 
zakt hoe dan ook en staat los van de naoorlogse uitbreidingen.  

 De opgave is om het dorp ‘waterproof’ te maken en in het stuk staat dat over tien jaar 
een evaluatie volgt. Is dan een belangrijk deel uitgevoerd?  

Mevrouw Bodewitz (PVDD):  
 Is positief over het feit dat naar de lange termijn wordt gekeken, met duurzaamheid als 

uitgangspunt.  
 Sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Tutein Nolthenius en de heer Verweij.  
 Het bouwen van een nieuwe wijk (het 4de Kwadrant) is niet duurzaam. Het gebied is er 

niet geschikt voor en het waterschap moet daar bezwaar tegen blijven maken.  
 Ze wijst op de zeer lange termijn (honderd jaar) en stelt de vraag of het niet meer voor 

de hand ligt bepaalde gebieden onder water te zetten en gebruik te maken van 
bijvoorbeeld waterwoningen.  

 Maakt zich ook zorgen over het beginsel van deelname op vrijwillige basis. Ze vraagt 
een toelichting van het dagelijks bestuur.  

De heer Van den Hoeven (Agrariërs):  
 Is het niet eens met mevrouw Bodewitz en merkt op dat het veenweidegebied heel 

groot is. Geprobeerd moet worden om met innovaties oplossingen te vinden. Hij wijst op 
het kaartje van Kockengen. Een deel van Kockengen is op het veen gebouwd en dat 
zakt enorm. Hij pleit voor een onderzoek naar het grondwaterpeil. Een waterbuffer 
onder de woningen zorgt er nog niet voor dat het waterpeil verder in het dorp 
omhooggaat. Als dat wel zou lukken, is het probleem al voor een groot deel opgelost.  

 
Beantwoording 
De heer Kromwijk:  
 Geeft aan dat er geen besluit van het algemeen bestuur wordt gevraagd. Uit de vragen 

blijkt dat de commissie graag op de hoogte is van wat er in Kockengen speelt. Hij zal 
deze proberen te beantwoorden.  

 Kockengen is voor de oorlog gebouwd op een kleirug van twee riviertjes. Na de oorlog 
zijn er woonwijken bijgekomen, die staan op veen en daar doen zich momenteel de 
problemen voor. De huizen zijn gefundeerd, maar de wegen in omgeving, de tuinen, 
riolering en andere voorzieningen zijn gaan zakken. Bij de wegen is dat telkens 
‘opgelost’ met extra asfalt, met uiteindelijk gevolg dat de daling nog sneller gaat, nu 
4 cm per jaar. De gemeente zit met achterstallig onderhoud. Kockengen en alle kernen 
in het veengebied zullen altijd in een hoogwatervoorziening blijven en het waterschap 
moet proberen de situatie in stand te houden. Op dit moment is er een peilfluctuatie van 
1 cm: stijgt het water 1 cm, dan ontstaan er al problemen. In 2013 stond het water drie 
keer in de straten en dit was reden om te besluiten tot tijdelijke voorzieningen. Na de 
regenval in oktober lukte het na twee dagen nog niet om Kockengen leeg te pompen. 
Toen zijn de stuwen omhoog gezet, zodat het water uit de polder Kockengen niet meer 
kon bereiken en lukte het om Kockengen droog te pompen.  

 De gemeente is aan zet om de infrastructuur te verbeteren: het asfalt moet eruit, de 
riolering en de bestrating moeten worden vernieuwd. Dat kost de gemeente tien jaar. 
Gemeente Stichtse Vecht heeft het totale onderhoudsbudget voor tien jaar 
gereserveerd voor Kockengen. Die aanpak moet gefaseerd plaatsvinden.  

 In die periode kunnen er regenbuien vallen die opnieuw voor wateroverlast zorgen. Dat 
vereist tijdelijke voorzieningen en het waterschap heeft een studie toegezegd naar wat 
nodig is om te bewerkstelligen dat na regenval Kockengen binnen 24 uur droog is. Daar 
is het bedrag van 20.000 euro voor nodig. De kosten voor de maatregelen zijn in 
principe voor de gemeente. Aanvankelijk werd gedacht aan een bedrag van 200.000 
euro, maar het lijkt erop dat er maar zeer beperkt maatregelen nodig zijn (1 tot 2 
Vogelsangpompen). Dan gaat het om 10.000 tot 15.000 euro en die kosten kan het 
waterschap wel dragen.  

 De collectieve hoogwatervoorziening wordt nu in stand gehouden door een strakke 
peilscheiding rond het dorp. Het voornemen is om een bufferstrook rond de kern aan te 
leggen. Met die aanpak loopt het waterschap voorop in Nederland (al past het 
waterschap deze ook toe bij natuurgebieden, zoals De Haak). In de bufferstrook kunnen 
meerdere peilniveaus worden gerealiseerd, zodat er een natuurlijke overgang tussen 
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dorp en polder ontstaat. De bufferstrook zou ook gebruikt kunnen worden voor 
aangepaste woningbouw en het voornemen is om het 4de Kwadrant op de bufferstrook 
te bouwen. De gemeente heeft het bestemmingsplan al klaar, ondanks de negatieve 
toets van het waterschap. Gemeente en provincie willen de woningbouw nu 
overhevelen naar de bufferstrook. Dat moet in het gebiedsproces vorm krijgen en de 
provincie wil dit gaan trekken. Het waterschap gaat een projectplan opstellen voor de 
watervoorziening. Dat is een reguliere taak van het waterschap en dit projectplan was 
ook al opgenomen in het watergebiedspan. Het waterschap gaat het plan nu wel 
afstemmen op het gebiedsplan van de provincie. Het voordeel voor het waterschap op 
de lange termijn is dat wanneer de strakke scheiding van de hoogwatervoorziening er 
niet meer is, als gevolg van de bufferstrook, en de bufferstrook overgaat naar de 
gemeente, het waterschap ook een stuk van de collectieve hoogwatervoorziening 
overdraagt. 

 Met dit plan denkt men een oplossing te hebben gevonden die in ieder geval tot 2063 
waterproof is. 

 
Tweede termijn 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren): 
 Vindt het risicovol dat de bufferstrook dan toch weer wordt gebruikt voor bebouwing. 

Dat moet het waterschap ook duidelijk maken bij de gemeente.  
De heer Verkaik (W@I):  
 Is geen tegenstander van bouwen op de bufferstrook en wijst op het gebruik om op 

terpen te bouwen.  
 Is het bedrag van 20.000 euro niet al voor de eerste fase van de uitvoering?  
De heer Ten Hove: 
 Vraagt het college om in het vervolg consulteringsvragen toe te voegen.  
De heer Kupers (bedrijven): 
 Vraagt of het probleem met de wateroverlast in Kockengen nu ook is opgelost. 
 
Beantwoording 
De heer Kromwijk: 
 Merkt richting de heer De Beaufort op dat gemeente en provincie overeenstemming 

hebben over de bouw van het 4de Kwadrant. Dat hele plan zal nu naar de bufferstrook 
worden verplaatst. Lag dit plan niet op tafel, dan zou je bebouwing van de bufferstrook 
moeten vermijden.  

 De kosten van het onderzoek bedragen 20.000 euro. Het waterschap heeft toegezegd 
dat binnen 24 uur na een hevige bui Kockengen weer droog is. Inmiddels is duidelijk 
hoe het waterschap dit kan doen. De kosten voor het onderzoek en de uitvoering neemt 
het waterschap voor zijn rekening (tenzij de kosten voor de tijdelijke maatregelen 
onverwacht toch veel hoger zouden uitvallen).  

 
De voorzitter rondt de bespreking af. Het college zal de opmerkingen van de commissie 
meenemen in de verdere uitwerking. Het onderwerp keert (vooralsnog) niet terug naar het 
algemeen bestuur.  

  
 

4.2 Evaluatie 
watergebiedsplan 
Oud Kamerik 

Eerste termijn 
Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Het is goed dat de enorme inzet van de medewerkers is benoemd.  
 Voegt aan het deel over de communicatie toe dat het belangrijk is dat communicatie en 

informatie eenduidig zijn. Bij de collectieve hoogwatervoorziening was er bijvoorbeeld 
veel onzekerheid over het aantal huizen dat daarin zou vallen. Dat heeft tot veel onrust 
geleid.  

 Er moet meer aandacht uitgaan naar voor- en nadelen van opties. Ze heeft de indruk 
dat informatie nu wat gekleurd was en aanstuurde op een optie.  

 Vraagt het college om in voorstellen standaard een paragraaf over duurzaamheid op te 
nemen. Was dat gebeurd, dan had men nu niet te kampen met de negatieve 
consequenties op de lange termijn van het besluit dat destijds is genomen.  

De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren):  
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 Goed geschreven rapport met een heldere analyse. Gebruik deze analyse ook als 
instrument bij de verdere organisatieontwikkeling.  

 Wat is de reden dat het waterschap de waaromvraag niet heeft kunnen formuleren of 
goed heeft kunnen overbrengen?  

 De analyse geeft aan dat het waterschap ook nooit scherp heeft kunnen krijgen 
wanneer het project nu afgerond is. Ook daar is een nadere analyse gewenst.  

 Gezien de relatie van dit stuk met de organisatieontwikkeling moet het stuk ook onder 
de aandacht worden gebracht van de commissie BMZ.  

 Heel essentieel is inlevingsvermogen in elkaars rol en positie. Dat geldt voor het 
bestuur, maar ook voor de mensen in de streek.  

De heer Verkaik (W@I): 
 Het stuk wijst op de rol van de taaie onderhandelingen die op basis van vrijwilligheid 

zijn gevoerd. Als het waterschap duidelijker was geweest, waren die onderhandelingen 
mogelijk ook soepeler verlopen.  

 Discussies over toezeggingen hadden voorkomen kunnen worden door goed verslag te 
doen van gesprekken.  

De heer Verweij (CU):  
 Evaluatie is door het dagelijks bestuur op 22 april vastgesteld. Er staan geen 

kanttekeningen van het dagelijks bestuur vermeld. Betekent dit dat het dagelijks bestuur 
deze evaluatie onverkort onderschrijft en achter de aanbevelingen staat?  

 In paragraaf 2.3 wordt gesteld dat het algemeen bestuur voor de uitvoering van het 
watergebiedsplan onvoldoende kaders heeft meegegeven. Verder wordt gesteld dat het 
dagelijks bestuur de vastgestelde kaders heeft gewijzigd. In het BMC-rapport wordt 
gesproken over de door het algemeen bestuur gestelde financiële kaders die door het 
dagelijks bestuur niet in acht zijn genomen. Kan het college aangeven welke kaders 
(financieel, proces of inhoud) niet helder waren, of welke kaders het college heeft 
gemist?  

 Onderaan pagina 5 van de evaluatie wordt aangegeven dat de uitkomst van deze 
evaluatie de aanbevelingen van het externe organisatieonderzoek van BMC 
onderschrijft. In het BMC-rapport is aangegeven dat de ambtelijke dienst bij het 
watergebiedsplan Kamerik niet juist heeft gehandeld. In de voorliggende evaluatie 
wordt gesteld dat de problemen bij de uitvoering van het watergebiedsplan vooral zijn 
veroorzaakt door de bemoeienis van het bestuur (algemeen en dagelijks) en de 
mondige belanghebbenden in het gebied. Kan het dagelijks bestuur uitleggen welke 
evaluatie de waarheid spreekt en nu echt laat zien waar het probleem ligt?  

 Het feitenrelaas is niet correct. Bij de uitvoering is commotie ontstaan in het gebied, 
waarbij bleek dat er een ander plan werd uitgevoerd dan door het algemeen bestuur 
was vastgesteld. Op pagina 3 staat dat de opvattingen over de uitvoering waren 
veranderd. Het gaat hier kennelijk over de opvatting van de betrokken ambtenaren, niet 
om die van het algemeen bestuur.  

 In de evaluatie lijkt het erop dat de bestuurders zijn ingehuurd om ervoor te zorgen dat 
door ambtenaren bedachte plannen worden uitgevoerd. Bij het overleg met de streek 
legt het waterschap goed uitgewerkte alternatieven voor. Waarom wordt er dan 
gesproken over ‘voor- en tegenstanders’? Het waterschap is er immers voor alle 
belanghebbenden. Hij neemt afstand van de wijze waarop in deze evaluatie wordt 
gesproken over de bij het waterbeheer betrokken ingezetenen. 

 Het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie moeten plannen uitvoeren binnen de 
door het algemeen bestuur vastgestelde kaders. Bij onduidelijkheden wordt het 
algemeen bestuur gevraagd om de koers te bepalen.  

 Behalve de communicatie (cursus factor C) moet ook de bestuurlijke sensitiviteit van de 
organisatie en het projectmanagement worden verbeterd. Anders dan in het BMC-
rapport wordt er geen aandacht besteed aan het projectmanagement. 

 Bij de evaluatie van een gevoelig project is het niet verstandig om het eigen vlees te 
keuren. Advies zorgt voor een onafhankelijk onderzoek. Wellicht is het nodig dat het 
algemeen bestuur dat alsnog zelf ter hand neemt. 

Mevrouw Balkema (PvdA):  
 Vindt het bewonderenswaardig dat de organisatie deze evaluatie zelf heeft uitgevoerd. 

Er ligt een open en goede evaluatie.  
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 Ga nog eens na of de gekozen structuur (met een projectgroep en stuurgroep) goed 
heeft gewerkt.  

 Wat bedoelt het dagelijks bestuur met de reactie ‘wat aan het begin wordt geboden, 
wordt ook aan het eind geboden’? Komt dit voort uit de mogelijkheid dat maatwerk voor 
willekeur wordt aangezien? Ze merkt op dat timing en helderheid over het doel 
eveneens bepalend is wanneer men met mensen om de tafel gaat.  

 De evaluatie noemt bij communicatie nu alleen de noodzaak beter uit te leggen waarom 
iets wordt voorgesteld. Daaraan zou het belang van een goed voorbereidingstraject 
moeten worden toegevoegd.  

De heer Kupers (Bedrijven):  
 Stelt dat een goede zaak is dat er aan dit onderwerp een interne evaluatie is gewijd. Hij 

ziet geen aanzet voor een oplossing van de problematiek, een vervolg is noodzakelijk.  
 Mogelijk moet er ook nog een externe evaluatie komen. De adviezen komen ook uit de 

organisatie en een externe evaluatie zou moeten uitwijzen of dit de juiste adviezen zijn.  
 Hoe gaan andere waterschappen om met watergebiedsplannen en kan De Stichtse 

Rijnlanden daar iets van leren?  
De heer Nap (AWP):  
 Stelt dat het grote aanbod van veelal technische informatie ook een achilleshiel vormt. 

De gedetailleerdheid van informatie en het technische gehalte boden de mogelijkheid 
van verschillende interpretaties. Als bestuur is het lastig om onjuiste informatie te 
weerleggen zonder de diepte in te gaan. Dat is een vraagstuk waar een oplossing voor 
moet komen. 

De heer Blokdijk (WN): 
 Spreekt van een moedige en indringende evaluatie. Het is lastig vast te stellen of de 

evaluatie compleet is, misschien moet er een externe evaluatie op volgen. Mogelijk kan 
BMC de evaluatie beoordelen?  

 De spanning tussen wat bewoners willen en het algemeen belang is lastig op te lossen. 
Uiteindelijk moet het waterschap de knoop doorhakken en dat komt onvoldoende naar 
voren.  

De heer Verheul (CDA):  
 Vond het allerminst leuk om als bestuurslid in het gebied te wonen waar dit zich 

afspeelde.  
 Goed dat de evaluatie er ligt, misschien is het ook goed dat dit is gebeurd, ondanks de 

forse prijs die er financieel, menselijk en bestuurlijk is betaald: het heeft gezorgd voor 
het besef dat een koerswijziging bij het waterschap noodzakelijk is. Spreker constateert 
dat het projectmanagement in Kamerik al is verbeterd, er zijn al flinke 
beleidswijzigingen doorgevoerd.  

 Mist in de evaluatie het optreden van de dijkgraaf, dat is cruciaal geweest.  
 In de evaluatie wordt gesproken over het functioneren van het bestuur. Daarbij had een 

onderscheid gemaakt moeten worden tussen het algemeen en het dagelijks bestuur. Hij 
heeft tientallen bewoners op bezoek gehad of het optreden van het waterschap. Als lid 
van het algemeen bestuur bracht dit hem in een spagaat en hij krijgt graag advies over 
hoe daarmee om te gaan.  

 De evaluatie bevat enkele onwaarheden, die moeten eruit. Het is bijvoorbeeld niet zo 
dat tijdens gebiedsavonden bestuursleden hun persoonlijke mening verkondigden.  

 Op pagina 5 staat dat bij toekomstige projecten het advies ambtelijk en bestuurlijk 
gescheiden gehouden moet worden. Hij stelt voor die zin te schrappen: de cultuur van 
het buitengebied kennende denkt hij dat een lid van het dagelijks bestuur de 
aangewezen persoon is om openingen te vinden en vastgelopen processen vlot te 
trekken. De heer Verweij (CU) stelt dat dit ook raakt aan zijn bezwaren tegen dit stuk: 
op veel punten getuigt het stuk niet van bestuurlijke sensitiviteit.  

 Een belangrijk leerpunt is dat een gebied vanaf dag 1 serieus moet worden genomen. 
Voor het waterschap plannen maakt, moet het met een representatieve delegatie uit 
een gebied om de tafel.  

 Een tweede leerpunt is dat het waterschap zakelijker moet optreden en vanaf het begin 
duidelijk moet maken dat er veel, maar niet alles mogelijk is. Een plan moet vervolgens 
samen met betrokkenen worden uitgevoerd.  

De heer Van den Hoeven (Agrariërs):  
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 Sluit zich aan bij de leerpunten van de heer Verheul. 
 
 
Beantwoording 
De heer Kromwijk:  
 Dankt de commissie voor de suggesties en opmerkingen.  
 Merkt ten aanzien van de opmerking dat de organisatie haar eigen vlees keurt op dat er 

al een rapport lag van BMC. Dat is een extern rapport met aanbevelingen die in de 
veranderagenda zijn opgenomen. Hier ligt een evaluatierapport waar zowel organisatie 
als college behoefte aan hadden: het is een heel indringend proces geweest en men 
wilde kijken wat nu precies de leerpunten zijn. In dat opzicht gaat het dieper dan de 
rapportage van BMC. Naar zijn mening is het een waardevolle evaluatie, als 
verwerkingsproces, maar ook omdat het elementen bevat voor verbetering van het 
lopende gebiedsproces. Hij denkt dat het waterschap op de goede weg is. Het zal niet 
allemaal van een leien dakje gaan, maar de geluiden uit het gebied wijzen erop dat het 
nu beter gaat en dat versnelling van de uitvoering op gang komt.  

 Er zijn op 8 mei twee e-mails binnengekomen van het Dorpsplatform en de heer Van 
der Laan. Die zijn op extranet geplaatst. Mochten deze aanleiding zijn voor aanvullende 
opmerkingen, dan kunnen de commissieleden deze per e-mail kenbaar maken bij 
Bestuurszaken. 

 Zegt toe het stuk aan te passen op de wijze waarop het proces nu is ingericht. Na zijn 
aantreden in maart 2013 heeft hij een stuurgroep ingesteld voor het watergebiedsplan 
Kamerik, Zegveld en Kockengen. Hij is voorzitter van die stuurgroep en in de definitieve 
versie van de evaluatie zal die opzet nader worden toegelicht.  

 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp afdoende is besproken. Het college heeft 
toegezegd de evaluatie aan te passen en helder te maken hoe de ambtelijke en bestuurlijke 
samenwerking op dit moment is geregeld.  
 

   

5. Informerend 
deel 

 

   

5.1
.
 

Mededelingen De heer Beugelink:  
 Wijst op de Big Jump die naar verwachting op 13 juli wordt gehouden in Wijk bij 

Duurstede. Het is een evenement om het belang van een goede waterkwaliteit onder de 
aandacht te brengen van een breed publiek. Het loopt parallel met de uitwerking van 
het OESO-rapport over de awareness gap. In dat kader heeft het ministerie enkele 
evenementen uitgezocht om het belang van water te onderstrepen. Hij heeft goede 
hoop dat de minister ook komt.  

 
De heer Van der Maat:  
 Wijst op de restauratie van de brug over de Goejanverwellesluis. In de nieuwsbrief staat 

dat de restauratie wordt uitgesteld. Meestal kost uitstel geld, in dit geval levert het 
mogelijk ook wat op omdat een heel andere aanpak wordt overwogen. Daar was veel 
overleg met de Monumentencommissie voor nodig en dat heeft tot overeenstemming 
geleid. Restauratie in de zomer is niet wenselijk en het college heeft besloten deze aan 
het eind van de herfst uit te voeren. Vermoedelijk worden de voorbereidingen voor het 
nieuwe jaar getroffen, waarna de brug in januari een maand moet worden gesloten (en 
niet drie maanden, zoals aanvankelijk het geval zou zijn).  

   
5.2 Ingekomen 

stukken 
De heer Blokdijk (WN): 
Wil ingekomen stuk A (evaluatie visstandbeheer) ter bespreking agenderen. De visserij is 
het niet eens met de conclusie dat de kwaliteit van de visstand goed is. De evaluatie kijkt 
enkel naar biodiversiteit, niet naar de feitelijke hoeveelheden vis per ha.  
 
De heer Reerink (PvdA):  
Vraagt om agendering van stuk C (KRW-maatregelenpakket). Hij wil weten wat het doel en 
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de criteria van de provincie zijn voor het toetsingskader, met daarbij de koppeling met het 
waterbeheerplan van het waterschap.  
 
 
 

   
5.2  a. Toelichting onderzoeksresultaten onderwaterdrainage (OWD) en mogelijke 

gevolgtrekkingen  
De heer Blokdijk (W@I):  
 Komen op den duur de drainagepijpen aan het oppervlak te liggen door de oxidatie? 
 De lage delen uitrusten met OWD en de hoge niet, brengt op den duur alles op een 

niveau. Dat betekent grotere peilgebieden, maar dat betekent regie in waar wel en 
waar niet. Hoe staat het dan met de vrijwilligheid en het afschaffen van de vergunning? 
En wie neemt die regie? 

 Hoe ga je dan om met de OWD rond hoogwatervoorzieningen? Kan dit niet strijdig zijn 
met het voorgaande punt? Het waterschap moet hierbij de regie nemen.  

 Flexibel omgaan met waterpeilen – afhankelijk van meteorologische verwachtingen en 
behoeften van de grondgebruiker – lijkt te leiden naar waterpeilen per perceel. Dat 
betekent nog kleinere peilgebieden. Wie betaalt hiervan de kosten? Spreker merkt op 
dat dit bovendien op gespannen voet staat met egalisering en 
hoogwatervoorzieningen.  

 Is het niet beter te kiezen voor één doel in plaats van drie, waarbij je dan de voordelen 
die je niet kunt scoren moet vergeten en die ook niet moet meerekenen? Dat betekent 
dat men per doel een kosten-batenanalyse moet uitvoeren. 

 Is er een vergunning voor nodig? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? 
Wanneer wordt geweigerd? Is er een afwegingskader? Hoeveel vergunningen zijn er al 
verleend? 

 Wat betekent het voor de aanvoer van water? Hoeveel kubieke meter is er per hectare 
OWD nodig? Is het waterschap verplicht water aan te voeren? Wat is de potentie voor 
het areaal OWD? 

 Als de peilen via OWD per perceel geregeld kunnen worden, kunnen dan de vaste 
peilen worden losgelaten en flexibel peilbeheer worden ingevoerd? 

 Wat betekent extra wateraanvoer voor de waterkwaliteit? En voor de afvoer van de 
drains (extra nutriënten)? 

 Hoe zitten andere waterschappen en de provincies in de discussie? Wordt er één lijn 
getrokken? 
 

De voorzitter merkt op dat het voor een deel gaat om technische vragen, die ook aan de 
ambtelijke organisatie gesteld hadden kunnen worden.  
 
De heer Reerink (PvdA):  
 Wijst op pagina 5: wat is de strekking van het daar genoemde onderzoek?  
 Mist een kosten-batenanalyse in het stuk.  
 Betreurt dat in de algemene inleiding alleen wordt gesproken over veenoxidatie, niet 

over inklinking.  
 
De heer Kromwijk:  
 Het stuk is opgesteld omdat er de afgelopen tien jaar heel veel onderzoek is gedaan 

naar onderwaterdrainage. Het college wilde inzicht in de algemene lijn in die 
onderzoeken. Er is nog geen beleid ontwikkeld, men is nog zoekende. Dat doet men in 
samenwerking met andere waterschappen, met De Stichtse Rijnlanden als voortrekker.  

 Uiteindelijk komen drainagepijpen aan het oppervlak, maar wanneer men rekening 
houdt met een afschrijftermijn van omstreeks twintig jaar kan daar een mouw aan 
gepast worden, door na omstreeks twintig jaar de drainage opnieuw te leggen. 

 OWD zou egaliserend kunnen werken, door op de lage gebieden drainage toe te 
passen en op de hoge niet. Dat is technisch mogelijk en daar kan het waterschap ook 
regie op uitoefenen, maar een vraag is of men wel wil dat het veenweidegebied 
vlakdekkend is. Op dit moment is er ook een lijn die voorstelt veel meer op 
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perceelsniveau te kijken, met andere meetmethodes.  
 Bij grondgebruik is drooglegging op dit moment de belangrijkste stelregel, terwijl er ook 

ontwikkelingen zijn die inzetten op het sturen op grondwaterpeil. Grootschalige 
peilvlakken worden dan veel minder interessant. Wil men op grondwaterpeil sturen, dan 
moeten gebruikers daar ook wel de mogelijkheden voor krijgen. Een voordeel, in 
combinatie met OWD, is dat een grondgebruiker al in mei kan vaststellen dat het 
grondwaterpeil zakt en dat hij het slootwaterpeil hoger moet zetten. En wanneer het dan 
echt droog wordt, hoeft er veel minder water aangevoerd te worden naar het 
veenweidegebied. Bovendien neemt de verdroging af. Het veen oxideert minder, wat 
ook het voordeel heeft dat inklinking afneemt. Een bijkomend punt is dat de 
nutriëntenafbraak van veen wordt beperkt. Dat is een belangrijk voordeel: de grootste 
toevoeging van nutriënten aan het watersysteem komt van de afbraak van het veen 
zelf. Ook CO2-uitstoot neemt af.  

 OWD rond hoogwatervoorzieningen of lintbebouwing heeft als voordeel dat de 
aangrenzende polder minder daalt.  

 Wat betreft het dynamisch peilbeheer merkt hij op dat er nog geen beleid is, er wordt nu 
onderzoek gedaan, in overleg met de betrokkenen.  

 Er is een multipliereffect mogelijk: OWD in combinatie met een aanpassing van het 
peilbeheer zal de bodemdaling sterker beperken.  

 Op dit moment is de aanleg van OWD in het veendeel van ons beheergebied 
vergunningplichtig, maar daar de Keur wordt herzien. Het college overweegt om OWD 
onder de meldingsplicht te laten vallen. Dat punt keert terug bij het vaststellen van de 
Keur.  

 Wanneer men het veenpakket minder wil laten zakken, moet er in de droge periode 
voldoende water naar de veenweidegebieden worden gebracht. Doet men dat niet, dan 
klinkt het veen sneller in. Wanneer men gaat sturen op het grondwaterpeil, door de 
individuele gebruiker die mogelijkheid te geven, is er in de echt droge periode ook 
minder water nodig.  

 Onderzoek leert dat dynamisch peilbeheer te prefereren valt boven flexibel peilbeheer. 
 OWD werkt andersom als het heel hard regent. Dat zal met het veenpakket en de 

grasmat als filter waarschijnlijk niet leiden tot een versnelde afvoer van nutriënten. De 
grootste winst is te behalen door de oxidatie van het veen af te remmen. Er moet ook 
worden gestuurd op mestgift.  

 De provincies zijn goed aangesloten op de discussie en beschouwen OWD als een 
belangrijk instrument om de bodemdaling te verminderen. Bodemdaling blijft een 
probleem, maar kan wel worden beperkt. De provincies zitten op de lijn dat in het 
veenweidegebied functieverandering waar mogelijk moet worden voorkomen. 
Provincies hebben momenteel niet de middelen om functieveranderingen te bekostigen. 

 Richting de heer Reerink licht hij toe dat OWD een investering is die in bepaalde 
gebieden ook door provincies wordt gesubsidieerd. OWD moet worden ingezet voor de 
beperking van bodemdaling, en verhoging van de productiviteit: veehouders kunnen de 
investering alleen doen als ze ook een productiviteitsvoordeel kunnen behalen.  

 Veenoxidatie leidt tot inklinking. Ook grote druk leidt tot inklinking, wat bijvoorbeeld in 
Kockenen speelt.  

 
De heer Blokdijk (CU): 
 Wijst op het per perceel beheersen van het grondwaterpeil. Wordt het watersysteem 

daarmee niet onbetaalbaar? Hoe gaat het dan met de vistrek? Die wordt dan toch 
onmogelijk?  

 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren):  
 Concludeert uit het betoog van de heer Kromwijk dat overwogen wordt het 

grondwaterbeheer onderdeel te maken van de bedrijfsvoering van de eigenaar. Klopt 
die lezing?  

 
De heer Verweij (CU): 
 Constateert dat er een nota ligt met kansen, maar hij proeft ook risico’s. Afwegingen 

keren terug bij de Keur, maar ook bij besluiten over het peilbeheer. Het algemeen 
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bestuur moet hierover een standpunt innemen. Wanneer verwacht de heer Kromwijk 
dat er een besluit over de koers kan worden genomen?  

 
De heer Reerink (PvdA):  
 Wijst op zijn vraag over het nader onderzoek en de resultaten van dit onderzoek.  
 
De heer Kromwijk: 
 Zegt de heer Reerink toe schriftelijk op de vraag terug te komen.  
 Richting de heer Blokdijk geeft hij aan dat de discussie nog niet is afgerond en de 

punten die de heer Blokdijk noemt moeten daarin zeker worden meegenomen. Dan 
gaat het om het systeem, maar ook over de verhouding van het waterschap en 
gebiedscollectief dat dan verantwoordelijk wordt voor het polderpeil.  

 Geeft richting de heer Verweij aan dat het college het algemeen bestuur op de hoogte 
zal houden via bijvoorbeeld studies. Hij verwacht niet dat de uiteindelijke 
besluitvorming nog zal plaatsvinden in deze bestuursperiode. Beleidsontwikkeling zal 
in 2015 vorm moeten krijgen. Hij zegt toe het algemeen bestuur op de hoogte te 
houden van de stappen die gezet worden. Twee jaar geleden is een 
promotieonderzoek gestart naar de veenweideproblematiek en het waterschap is in 
gesprek met de Universiteit Utrecht om nog een promotieonderzoek op te zetten over 
dit onderwerp. Het waterschap is voorloper als het gaat om OWD en de dijkgraaf en de 
gedeputeerde van Zuid-Holland proberen om in het Groene Hart pilots van de grond te 
krijgen.  

 Richting de heer De Beaufort geeft hij aan dat wanneer de veehouders in het 
veenweidegebied kunnen sturen op grondwaterpeil, zij zeker in de droge maanden hun 
grasproductie flink kunnen verhogen, door water direct bij de wortels te brengen. 

 
De voorzitter rondt de discussie af. De vragen van de heer Blokdijk zullen, met de 
antwoorden van het college, op het extranet worden geplaatst.  
 

6. Rondvraag 
 

De heer Nap (AWP):  
 Is heel gelukkig met de iPad en merkt op dat de twee reacties die net binnen zijn 

gekomen, ook nog behandeld hadden kunnen worden (reacties Dorpsblad en de heer 
Van der Laan).  

 
De heer Kromwijk:  
 Wanneer de schrijvers van deze reacties iets naar voren hadden willen brengen, dan 

hadden ze ter vergadering aanwezig moeten zijn.  
 
De heer Nap (AWP):  
 Stelt voor om bijeenkomsten collectief in de agenda’s van de commissieleden op te 

nemen.  
 
De heer Kupers (Bedrijven): 
 Stelt voor het gebruik om aanpassingen in stukken te markeren in ere te herstellen.  
 
De voorzitter meldt dat dit technisch op dit moment niet mogelijk is op de iPad. Het verzoek 
wordt meegenomen.  
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD): 
 Doet naar aanleiding van de vragen van de heer Blokdijk het verzoek om te kijken naar 

de mogelijkheid om stukken die ter kennisname staan geagendeerd, wel te bespreken. 
Ze complimenteert de heer Blokdijk met zijn zinvolle en nuttige vragen. 

 
De voorzitter heeft niet de indruk willen wekken dat de vragen niet zinvol of nuttig waren. Hij 
wil wel vasthouden aan de afspraak dat technische vragen allereerst bij de ambtelijke 
organisatie worden neergelegd.  
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Mevrouw Balkema (PvdA):  
 In 2013 is rond deze tijd afgesproken dat het nieuwe waterbeheerplan nog in deze 

bestuursperiode zou worden afgerond, waarna het nieuwe bestuur het kan vaststellen. 
Op 29 april zou in de stuurgroep de nieuwe planning worden besproken. Wat is de 
stand van zaken? 

 
De heer Beugelink: 
De toezegging dat het waterbeheerplan in concept zal worden vastgesteld door het zittende 
bestuur staat nog. Hij zegt toe de planning aan de commissie te sturen.  
 

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.  
 

 
Voor akkoord, 
Vergadering commissie SKK 11 juni 2014 
 
De secretaris, drs. ing. G.G.J. Rouhof 


