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Plaats : Houten, Bestuurszaal 
Van : 19.30 - 23.15 uur 
Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm en G.P. Beugelink (hoogheemraden), 

G.J.P. Jansen, J.L.J. Boot, P. Blokdijk.  
 : CDA J.G.M. Kromwijk (hoogheemraad), J.M. Verheul 
 : PvdA mevrouw J.A. Balkema, mevrouw G.A. van der Nat, J.G.M. 

Reerink 
 : VVD mevrouw T. van der Stroom 
 : AWP W. van der Zaag, H. Nap 
 : Waterschap@inwonersbelangen P.M. Terpstra  
 : ChristenUnie J.P. Verweij 
 : SGP G. van Leeuwen 
 : PVDD mevrouw W.A. Bodewitz 
 : Bos- en Natuureigenaren W.H.J. de Beaufort 
 : Agrariërs H.A.P. van der Maat (hoogheemraad), G. van den Hoeven 
 : Bedrijven N.J.M. Ypma, J.F.C. Kupers 
   
Afwezig : B. de Jong (CDA), L.A. Tutein Nolthenius (WN), H. Schalkwijk (Agrariërs), A.E. Jansen (AWP), E. 

Verkaik (W@I), H.A. ten Hove (VVD), A.J. de Kruijf (Bos- en Natuureigenaren) en M.L.A.A. de Bont 
(CDA) 

Voorzitter : P.J.M. Poelmann (dijkgraaf) 
Secretaris  : mevrouw J. Goedhart  
Notulist : W. Nijenhuis  (Notuleerservice Nederland) 
   
 
1. Opening, vaststelling agenda 
De voorzitter de heer Woittiez, opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten 
van verhindering ontvangen van mevrouw De Bont, de heer Ten Hove, de heer A. Jansen, de heer De Jong, de heer 
Verkaik, de heer Schalkwijk en mevrouw Tutein Nolthenius.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) merkt op dat hij op 4 juni kon beschikken over alle stukken op de iPad. Zijn iPad bleek 
echter niet te werken, waardoor hij pas op vrijdag toegang had tot de stukken. Hij heeft een selectie moeten maken en 
de vergadering niet ordentelijk kunnen voorbereiden. Hij geeft aan de stukken tijdig te willen ontvangen wanneer zich 
dit soort oponthoud voordoet.  
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Notulen vergadering 
a) adviezen en conclusies commissie BMZ d.d. 6 mei 
Tekstueel: 
Pagina 1: op voorstel van de heer Boot (WN) worden diens initialen gewijzigd in ‘J.L.J.’.  
Pagina 2: op voorstel van de heer Van der Zaag (AWP) wordt ‘Stichting’ gewijzigd in ‘Vereniging’. 
 
Naar aanleiding van: 
Pagina 15: de heer Verweij (CU) wijst op de toezegging van de heer Beugelink om het opwekken van zonne-energie 
op terreinen van het waterschap nogmaals in overweging te nemen. Deze toezegging ontbreekt op de actielijst. De 
heer Beugelink stelt dat er geen reden is om terug te komen op het besluit over zonne-energie op terreinen van het 
waterschap. In de berekeningen zitten geen fouten en de omstandigheden zijn niet gewijzigd. Hij heeft onderzocht 
waarom andere instanties wel in staat blijken om zonnepanelen te plaatsen. Dat heeft te maken met een langere 
terugverdientijd (zestien en achttien jaar op twee locaties van Waternet). De Stichtse Rijnlanden heeft een 
terugverdientijd van vijftien jaar vastgesteld. Hij is in gesprek met de energiemaatschappij Beng over het beschikbaar 
stellen van de terreinen. Die onderhandelingen zijn al vergevorderd.  
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Pagina 14: de heer Ypma (Bedrijven) wijst op het antwoord van de heer Poelmann dat een besluit over Rijnenburg 
thuishoort in de algemene democratie. Spreker beaamt dit, maar stelt dat het waterschap nog steeds de 
verantwoordelijkheid heeft om zijn advies duidelijk kenbaar te maken. Hij vraagt zich af waarom het waterschap hier 
de eigen verantwoordelijkheid niet kan nemen, zeker gezien het feit dat Rijnenburg een belangrijke rol speelt bij het 
invullen van de wateropgave. De heer Poelmann geeft aan dat over Rijnenburg uitvoerig is gesproken met de 
provincie, voorafgaand aan het vaststellen van het provinciaal inrichtingsplan. Er ligt nu een wettelijk besluit, met 
daarbij de adviezen van het waterschap. Het waterschap was nooit voorstander van het plan voor Rijnenburg, maar 
nu er eenmaal een besluit is genomen, moet het waterschap er niet op terug blijven komen.  
 
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van de bovenstaande wijzigingen.  
 
b) adviezen en conclusies commissie SKK 
Tekstueel: 
Pagina 10: de heer Blokdijk (WN) merkt op dat hij op pagina 10 tot de fractie W@I wordt gerekend, en op pagina 11 
wordt hij tot de fractie van de ChristenUnie gerekend. Besloten wordt dit aan te passen.  
Pagina 2, agendapunt 3.1, Grondstoffenvisie: de heer Kupers (Bedrijven) geeft aan dat waar gesproken wordt over ‘rol 
2’ dit gewijzigd moet worden in ‘rol 4’. Dit wordt besloten.  
 
Naar aanleiding van: 
De heer Beugelink meldt dat de aangepaste grondstoffenvisie in september naar de commissie komt.  
 
c) Actiepuntenlijst met leeswijzer 
De heer Verweij (CU) constateert dat toezeggingen en actiepunten uit deze commissievergadering niet zijn 
opgenomen in de actiepuntenlijst. Besloten wordt dat de heer Verweij buiten de vergadering afstemt met mevrouw 
Goedhart over de ontbrekende actiepunten.  
De heer Kupers (Bedrijven) merkt op dat bij een aantal actiepunten de termijndatum 11 juni staat (bij 261.2 en bij 262). 
Worden de termijndatum niet gehaald? De heer Kromwijk licht toe dat delen van het onderzoek naar de financiële 
consequenties Gekanaliseerde Hollandsche IJssel recent zijn afgerond (baggerproblematiek en oeverbescherming). 
Begin 2015 kan een compleet onderhouds- en beheerprogramma worden geleverd, met de meerjarige financiële 
vertaling. De voorzitter verwijst ten aanzien van 261.2 naar de toelichting in de leeswijzer.  
Mevrouw Bodewitz (PVDD) wijst op haar vraag over de techniek voor een rwzi op basis van kassen. In de leeswijzer 
staat dat er twee technieken zijn (wilgenplantage en helofytenfilter). Die twee technieken worden inderdaad in 
Nederland toegepast, maar in de uitzending over de rwzi in Hongarije ging het om een derde techniek, met een kas 
met verschillende planten. Is die techniek ook meegenomen in het onderzoek? Mevrouw Van der Vorm licht toe dat 
die techniek niet is meegenomen. Mevrouw Bodewitz (PVDD) zegt toe haar de link naar het programma toe te sturen.  
 
Stukken ter advisering 
 
3.1 Jaarrekening 2013 en jaarverslag 
De voorzitter wijst op de bijlagen bij de jaarrekening en het jaarverslag en stelt voor om gezien de beperkte tijd vragen 
en opmerkingen te richten op de jaarrekening en het jaarverslag, niet op de bijlagen.  
 
De heer Reerink (PvdA) pleit ervoor in het vervolg een betere planning te hanteren, gezien eerdere toezeggingen dat 
bijlagen bij de bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde zouden kunnen worden gesteld.  
 
De voorzitter wijst op het gebruik om vanuit het algemeen bestuur te rapporteren over de jaarrekening. Daartoe zou de 
commissie iemand moeten aanwijzen. De afgelopen keren heeft de heer Verweij die taak op zich genomen, maar 
mogelijk zijn er ook andere kandidaten. Hij concludeert dat de heer Verheul bereid is om namens het algemeen 
bestuur te rapporteren in de vergadering van 2 juli.  
 
Eerste termijn 
De heer Terpstra (W@I) complimenteert het college met de heldere stukken. Bij de jaarrekening (onder 1.1 en 3.1, 
Waterkeringen, watersysteem en zuiveringsbeheer) wordt gewezen op een onderschrijding van 1,3 miljoen euro en 
overschrijding van 600.000 euro. Dat roept de vraag op naar de zorgvuldigheid van de mutaties destijds. Op pagina 12 
wordt gewezen op de dubieuze debiteuren. Spreker maakt zich grote zorgen over de forse toename van het aantal 
dubieuze debiteuren in 2013. Hoewel het aantal debiteuren uit voorgaande jaren is afgenomen, ontstaat er door het 
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salderen van voor- en nadelen een vertekend beeld. Het is onverteerbaar dat bij de zuiveringsheffing over de 
voorgaande jaren 399.000 euro als oninbaar moet worden beschouwd. Hij hoopt dat het college actie blijft 
ondernemen. Op pagina 13 staan bedragen die het waterschap nog hoopt te ontvangen van bijvoorbeeld de provincie 
Utrecht. Deze bedragen staan er al geruime tijd en spreker vraagt of rekening moet worden gehouden met een 
afboeking (in het bijzonder waar het gaat om 840.000 euro in het kader van de muskusrattenbestrijding. Bij het 
jaarverslag wijst hij op de herfinanciering van dure leningen (paragraaf 5.4): is het mogelijk om bestaande leningen 
met een hoog rentepercentage versneld of vervroegd af te lossen of om te zetten naar goedkopere leningen?  
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) heeft geen vragen over de jaarrekening en het jaarverslag. Ze wijst op de bijlage Toezicht 
en Handhaving, waarover ze eerder al een vraag heeft gesteld. Haar werd toen geadviseerd om haar vraag te stellen 
bij deze behandeling. Aanleiding voor haar vraag was een krantenartikel over veldcontroles bij Vechtstromen: bij 150 
controles werden 37 overtredingen geconstateerd, waarvoor slechts 8 boetes werden uitgeschreven. Hoe liggen die 
verhoudingen bij De Stichtse Rijnlanden, in het bijzonder waar het gaat om het spuiten van bestrijdingsmiddelen waar 
dit niet is toegestaan? Ze wijst op het jaaroverzicht Zuiveren Afvalwater, waarin staat dat in de loop der jaren het 
gebruik van methanol is toegenomen (pagina 5): wordt er ook gebruikgemaakt van het Sharon-systeem, zo nee, is het 
mogelijk om dit alsnog te doen, en is dit al onderzocht?  
 
De heer Reerink (PvdA) vraagt naar aanleiding van de jaarrekening wanneer de achterstanden bij de inning over 2012 
zullen zijn ingelopen. Spreker is benieuwd naar de vordering op muskusrattenbeheer, maar ziet af van nadere vragen 
wanneer het college toezegt om te rapporteren als er nader bericht is. Op pagina 22 staat een bedrag van 228.000 
euro voor de zoetwaterproblematiek (in het kader van het Deltaplan): waar is dit bedrag voor bestemd? Spreker mist 
een overzicht van de kosten voor digitale veiligheid. Hij gaat in op het jaarverslag en neemt aan dat de actualisatie van 
het grondwaterbeleid (pagina 16) terugkeert naar het algemeen bestuur. Opvallend is de opmerking over Winnet op 
pagina 25. Het college stelt dat het goed gaat, terwijl mevrouw Peijs juist aangeeft dat de scores tegenvallen. Hij 
vraagt een toelichting. De PvdA-fractie kan zich ten slotte niet vinden in de formulering op pagina 46 dat er verbonden 
partijen zijn, en welke dat zijn. Er is een nadere toelichting gewenst over de resultaten en de voor- en tegenvallers.  
 
De heer Verheul (CDA) onderstreept eveneens de kwaliteit van de stukken. Hij wijst bij de jaarrekening op de 
verwerving van gronden. Het college geeft aan die post te willen versterken en dat verbaast hem, juist ook omdat in de 
vorige vergadering het algemeen bestuur heeft aangegeven minder grond in eigendom te willen. Hij vraagt een 
toelichting.  
 
De voorzitter vraagt of dit geen onderwerp is dat thuishoort bij de behandeling van de voorjaarsnota.  
 
De heer Verheul (CDA) stelt dat het aan de orde komt in de jaarrekening. Hij kan zijn iPad momenteel niet gebruiken, 
maar meent dat het onderwerp op pagina 34 staat vermeld. Hij gaat in op het jaarverslag, waar het college aangeeft 
dat er is bezuinigd op het baggeren. Bij de voorjaarsnota stelt het college voor om opnieuw te bezuinigen. Schiet het 
waterschap niet te ver door? Op pagina 45 meldt het college dat het aan het werk gaat met de gebiedscollectieven. 
Wil het college dit nog steeds en wat vindt het van de praktische haalbaarheid? De kans van slagen wordt steeds 
kleiner. Op pagina 26 wijst het college op een andere inzet van de gelden uit de nota Ruimte. Is het nog steeds 
waarschijnlijk dat die gelden op een andere manier kunnen worden ingezet?  
 
Mevrouw Van der Nat (PvdA) voegt zich bij de vergadering.  
 
De heer Van der Zaag (AWP) wijst op de conclusie van het college dat er minder is onttrokken dan begroot en dat er 
op basis van de prestatie-indicatoren verbeteringen zijn te zien. Die conclusie deelt hij, met de kanttekening dat dit ten 
koste is gegaan van de reserves. De afstand tussen de kostendekkendheid van de tarieven en de daadwerkelijke 
tarieven moet niet groter worden. De AWP-fractie is positief over het resultaat over 2013, maar het 
weerstandsvermogen mag wel hoger zijn.  
 
De heer Verheul (CDA) merkt bij interruptie op dat het weerstandsvermogen van De Stichtse Rijnlanden misschien 
wel het beste van alle waterschappen is. De opmerking van de heer Van der Zaag kan hij niet plaatsen.  
 
De heer Van der Zaag (AWP) zou het punt nog veel nadrukkelijker aankaarten als hij in het bestuur van een ander 
waterschap zat. Hij wijst op het jaarverslag: wat zijn de redenen voor het achterblijven van de uitvoering van de 
afvalwaterakkoorden? Dit is niet enkel een kwestie van tijd, hij vraagt een nadere toelichting. Ook de doelstelling 12 – 
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het vaststellen van het beleid voor recreatief medegebruik – is achtergebleven. Bij het vaarwegbeheer wordt ook de 
factor tijd genoemd, maar daar speelt het handelen van een andere overheid. Hij vraagt het college om de 
doelstellingen zo goed mogelijk na te streven, waaronder het vergroten van de recreatieve, culturele en 
landschappelijke beleving.  
 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) onderschrijft dat het weerstandsvermogen er nog nooit zo goed voor heeft gestaan. 
Uniek is dat de werkelijke lasten lager zijn dan de begrote lasten. De transactie voor de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel heeft daar een rol bij gespeeld, maar het is hoe dan ook een mooi resultaat. Ze is blij met de toevoeging van 
een kolom ‘na wijziging’, deze maakt het geheel goed inzichtelijk. Ze wijst op paragraaf 4.2 van de 
conceptjaarrekening, over de kostendragers. Bij het onderdeel Watersysteemheffing staat bij de personeelskosten dat 
deze netto lager zijn door het niet invullen van vacatureruimte. Het gaat om een voordeel van 546.000 euro. Wat is de 
consequentie geweest van het openlaten van vacatures? Bij punt 5 staat bij de rekening Kosten/Opbrengsten dat de 
kosten netto bijna op nul uitkomen. Bij 5.2 staat een toelichting op de personele lasten, met als uitkomst een positief 
saldo van 54.000 euro positief. Er is minder uitgegeven aan salarissen, maar veel meer aan externe inhuur, terwijl er 
juist gestuurd zou worden op het verminderen van de externe inhuur. Al met al zijn deze cijfers moeilijk met elkaar te 
rijmen. Ze gaat in op het jaarverslag. Het college is positief gestemd, wat de VVD-fractie kan onderschrijven. De 
prestatie-indicatoren zijn verbeterd en het verandertraject is goed ingezet. Ze wijst op de programmaverantwoording, 
met onder 2.1 de veiligheid. De indicatoren laten zien dat er financieel goed binnen het budget is gebleven, maar 
kijkend naar de doelstellingen laat het aspect tijd nogal wat rood zien (pagina 8). Is daarbij sprake van een bewuste 
fasering? En bij 2.4, de watersysteemheffing (pagina 15, punt 23, renoveren cultuurhistorische oevers), is de factor tijd 
wel in groen, maar laat de factor geld een overschrijding zien. Wat is hier de relatie en is hier sprake van een bewuste 
afweging? De VVD-fractie betreurt het dat het waterschap achterloopt bij de ‘geenspijtmaatregel’. Het is jammer dat 
de uitvoering achterloopt.  
 
De heer Verweij (CU) zal zich richten op het voorstel dat naar het algemeen bestuur gaat en daarbij punten meegeven 
aan de rapporteur. Hij is eveneens positief over de kwaliteit van de stukken. De jaarrekening komt uit op een resultaat 
van -2,5 miljoen euro, waar -4 miljoen euro was begroot. Dat is gunstig voor de reserves. Kijkend naar de prestatie-
indicatoren heeft het waterschap (naar tijd en resultaten) onvoldoende gescoord. Hij adviseert het college om sterker 
te sturen op de prestaties van het waterschap. De jaarrekening laat zien dat de begroting tussentijds is gewijzigd. De 
heer Terpstra wees hier ook op: er zijn bijstellingen naar boven, en vervolgens weer naar beneden. Het lijkt een 
cyclisch fenomeen en mogelijk kan hier wat beter naar worden gekeken, zodat in het vervolg onnodige bijstellingen 
kunnen worden vermeden. Over 2013 was er nog geen investeringsplafond. Dat is er nu wel, maximaal 30 miljoen. Uit 
deze jaarrekening blijkt ook dat eerdere voornemens voor een hoger plafond toch weer worden bijgesteld, zodat de 
gerealiseerde investeringen toch op 30 miljoen euro uitkomen. Hij pleit ervoor dit investeringsplafond ook in de 
komende jaren te hanteren. Hij wijst op de jaarrekeningen 2011 en 2012. Aanbevelingen die naar aanleiding van die 
jaarrekeningen zijn gedaan, zijn ook nu weer van toepassing. Uit de jaarrekening blijkt bijvoorbeeld dat de reserve 
natuur negatief is, terwijl bij de afgelopen jaarrekeningen het college is gevraagd om met een voorstel voor een 
oplossing te komen. Een ander punt is dat in 2013 is besloten om een bestemmingsreserve voor de RWZI Utrecht in 
te stellen, maar deze bestemmingsreserve staat niet in het overzicht in de jaarrekening. Deze reserve zou moeten 
worden toegevoegd, ook als deze financieel nog op nul staat. Er is in 2013 geld binnengekomen van een andere partij 
voor deze reserve, waarna uiterlijk eind 2014 het college de rest zou storten. Hij stelt voor om beide stortingen nu te 
doen.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) complimenteert het college met de heldere presentatie van de 
stukken. Naar aanleiding van het jaarverslag constateert hij dat de relatie tussen het aspect tijd en de wijze waarop 
personeel wordt ingezet regelmatig naar voren komt. In dat licht is de bijdrage aan het sociaal jaarverslag van belang, 
dat behalve aandacht voor de cultuur van de organisatie, ook inzicht biedt in hoe met het personeel wordt omgegaan. 
De formatie is relatief oud, wat de noodzaak van verjonging en het gebruik van kortere contracten onderstreept. De 
personeelsplanning is een onderwerp dat blijvend aandacht verdient.  
 
De heer Jansen (WN) meldt dat de WN-fractie geen aanvullende vragen of adviespunten heeft voor het college. Hij 
sluit zich aan bij de opmerkingen over het personeel door de heer De Beaufort. De post personeel bedraagt bijna een 
derde van de begroting en een aandachtspunt is wat men hieraan kan doen.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) heeft geen kennis kunnen nemen van alle documenten, zoals hij aan het begin van de 
vergadering al heeft aangegeven. Voor zover hij kan beoordelen zijn de gegevens zorgvuldig opgesteld. Zodra hij de 
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stukken op schrift heeft, zal hij zich een nader oordeel vormen. Hij wijst op de overboeking onderhanden werk, een 
bedrag van 38 miljoen euro. Dat is een flink bedrag en bekeken moet worden of dit niet anders kan: in de planning en 
via de projecten kan het waterschap goed sturen en daarmee de bedragen dichter bij de jaarschijf brengen. Uiteraard 
zijn er projecten die doorlopen over het jaareinde, maar ook dan is het soms verstandig om projecten op te delen, met 
betere sturingsmogelijkheden tot resultaat. Enkele fracties vroegen naar de factor tijd in relatie tot de financiën. 
Bekend is dat wanneer een project langer duurt, het meestal ook meer kost. De vraag is hoe die wetenschap zich 
verhoudt tot dit overzicht. Blijft nu een zeker financieel effect van het langer duren van projecten buiten beeld? Hij pleit 
ervoor dit aspect nog eens nader te beoordelen en waar mogelijk een meer handzame opzet te kiezen. Hij weet nu 
niet of er binnen de organisatie en vanuit het college wel op een verstandige manier wordt gestuurd op projecten en 
vermoedt dat er veel valt te winnen.  
 
De heer Kupers (Bedrijven) wijst op het voorstel voor de verdeling (pagina 1, punt 3). Maar op pagina 2 staat een 
andere verdeelsleutel. Het gaat op pagina 2 om een verschil tussen de gerealiseerde netto belastingopbrengsten en 
netto lasten. Op pagina 1 is het anders geformuleerd. Hij geprobeerd het na te rekenen, maar hij komt er niet uit. Hij 
vraagt om een toelichting.  
 
De voorzitter concludeert dat een deel van de vragen en opmerkingen al voorsorteren op de behandeling van de 
voorjaarsnota en stelt voor die bij de beantwoording over te slaan.  
 
Beantwoording 
De heer Kromwijk wijst op de vraag over onderschrijding en overschrijding en de constatering achteraf dat men 
bijstellingen als deze beter niet had kunnen doorvoeren. Dat is voor het college ook een leerpunt. Uiteindelijk is het 
waterschap erin geslaagd om minder uit de reserves te onttrekken dan was begroot. De dubieuze debiteuren hebben 
nadrukkelijk de aandacht van het college. Die debiteuren zitten vooral onder de belastingbetalers. Het waterschap is 
overgegaan naar de BghU en daar zal het onderwerp ook blijvend aandacht moeten krijgen. De crisis speelt ook een 
rol, er zijn veel mensen met betalingsproblemen en dat is ook een reden dat het dubieuze debiteuren minder is 
afgenomen dan gehoopt. Er is een afname zichtbaar, maar onvoldoende. Hij hoopt dat de economie aantrekt, zodat 
het aantal dubieuze debiteuren sterk afneemt. Bij de tegoeden die het waterschap claimt bij de provincie gaat het om 
de muskusrattenbestrijding. Er loopt nog een juridische procedure, maar er is wel een kans dat het waterschap zal 
moeten afboeken. Bij Rijkswaterstaat lijkt een doorbraak ophanden: er is een voorstel van Rijkswaterstaat, waar een 
nadere bepaling van het waterschap aan is toegevoegd en dat voorstel ligt nu weer bij Rijkswaterstaat. Hij zegt toe dat 
zodra er een akkoord is, het algemeen bestuur hiervan op de hoogte wordt gesteld. Ten aanzien van de dure leningen 
licht hij toe dat continu wordt gezocht naar de meeste gunstige oplossingen. Dure leningen hebben vaak ook een 
boeteclausule, waardoor aflossen niet gunstig is.  
 
De heer Terpstra (W@I) wijst bij interruptie op de mogelijkheid bij veel leningen om boetevrij wat meer af te lossen.  
 
De heer Kromwijk geeft aan dat die mogelijkheden worden gezocht, maar bij deze leningen is die mogelijkheid er niet. 
Doordat in 2013 het waterschap de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel heeft overgenomen, had het waterschap in 
2013 geen extra financiering nodig. Ook is het zo dat de leningen met de hoogste rente als eerste hergefinancierd 
moeten worden. Als de rente niet te veel stijgt, is daar winst mogelijk. De heer Reerink wees op enkele niet geïnde 
posten uit 2012. Deze posten hebben de aandacht van het college, hij zegt toe er op terug te komen.Richting de heer 
Verheul merkt hij op dat de verwerving van de gronden aan de orde komt in de voorjaarsnota. Deze vraag en de vraag 
over de bezuiniging op baggeren kunnen bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de orde worden gesteld. De 
andere aanwending van de nota Ruimtegelden betreft vooral het gebied Bodegraven-Noord. Daar zijn twee projecten 
uiteindelijk niet doorgegaan en het waterschap heeft de provincie gevraagd of de middelen op een andere manier 
mogen worden ingezet. De provincie heeft hiermee ingestemd, op voorwaarde dat er uiterlijk in oktober 2014 nieuwe 
plannen worden gepresenteerd. Voor Bodegraven-Noord wordt gewerkt aan een watergebiedsplan en de provincie 
heeft besloten tot een ecologische verbindingszone in Bodegraven-Noord. Die wordt met de partijen in het gebied 
nader uitgewerkt en het college hoopt dat in het kader van het watergebiedsplan en de ecologische verbindingszone 
een project kan worden gevonden waaraan de gelden kunnen worden besteed. Richting de heer Van der Zaag 
bevestigt hij dat het waterschap niet kan blijven interen op de reserves. In de voorjaarsnota gaat het college daar 
uitgebreid op in. 
 
Van ambtelijke zijde wordt aangegeven dat in het totaaloverzicht van de personeelskosten (onder 5) het bedrag per 
saldo uitkomt op 54.000 euro, af te ronden op nul.  
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Mevrouw Van der Stroom (VVD) wijst op de formatie voor het watersysteem, waar minder vacatures zijn ingevuld. Wat 
zijn hiervan de gevolgen voor het werk?  
 
De heer Kromwijk licht toe dat het gedeelte inhuur behoorlijk is verminderd ten opzichte van de jaren ervoor. De 
eerdere toezeggingen voor vermindering van de externe inhuur zijn daarmee gerealiseerd. De vermindering van het 
personeel bij het watersysteem heeft naar zijn mening geen gevolgen gehad voor de uitvoering van het werk. Wel zijn 
de werkzaamheden voor de uitvoering van de watergebiedsplannen wat stilgelegd, maar dat had vooral van doen met 
de procedures en de besluitvorming in het algemeen bestuur. De uitvoering is momenteel weer in volle gang. Enkele 
medewerkers die eerst werden ingehuurd, zijn nu in vaste dienst gekomen. Ten aanzien van de reserve natuur die in 
de min staat, merkt hij op dat er in Unieverband een oplossing wordt gezocht. In afwachting van die landelijke 
oplossing vindt het college het geoorloofd om de reserve natuur in de min te houden (en de min ook te laten groeien). 
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft het bedrag van 2 miljoen euro voor de RWZI Utrecht nog niet betaald. AGV vindt 
dat De Stichtse Rijnlanden eerst concrete stappen moet zetten voor de nieuwbouw van de rwzi. Er is inmiddels wel 
een bestemmingsreserve gecreëerd, maar eind 2013 zat daar nog niets in. In de voorjaarsnota geeft het college aan 
hoe het de RWZI Utrecht wil gaan financieren. Het college wil in september terugkomen op de motie over de 
overheveling van watersysteem naar waterzuivering, na vaststelling van de voorjaarsnota.  
 
De heer Verweij (CU) stelt dat het niet ging om een motie, maar om een besluit van het algemeen bestuur. Hij vraagt 
het college om dit besluit uit te voeren. Daarnaast zou de bestemmingsreserve al wel in de jaarrekening opgenomen 
moeten zijn.  
 
De heer Kromwijk zegt toe de reserve alsnog aan de jaarrekening toe te voegen.  
 
Richting de heer Ypma wordt van ambtelijke zijde toegelicht dat de post van 38 miljoen euro vooral gereedmeldingen 
betreft.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) vraagt of het allereerst een boekhoudkundige handeling is die voortkomt uit het afsluiten 
van de projecten.  
 
Van ambtelijke zijde wordt dit bevestigd: het gaat om het afsluiten van projecten, het is geen bedrag dat wordt 
overgeheveld naar het nieuwe jaar.  
 
De heer Poelmann wijst op het bedrag van 290.000 euro voor het zoetwaterproject. Daaraan werken tien overheden 
samen en die betalen aan De Stichtse Rijnlanden, dat de administratie voert. Er worden tijdelijk externe krachten voor 
ingehuurd. Het gaat niet om een subsidie, maar om een afgesproken bijdrage. Bij de voorjaarsnota zal hij nader 
ingaan op het onderwerp personeel.  
 
De heer Van der Maat wijst op de vraag van mevrouw Bodewitz. De Stichtse Rijnlanden heeft 209 controles 
uitgevoerd, waarbij 25 overtredingen zijn geconstateerd. In twee gevallen is een proces-verbaal opgemaakt en er is 
één boete uitgereikt. De categorie ‘foutieve bespuitingen’ is niet apart bijgehouden, maar dat komt ook bijna niet voor. 
Het gaat vooral om het af- en uitspoelen van sappen op erfverhardingen. Richting de heer Verheul geeft hij aan dat 
het waterschap ver voorloopt op het baggerschema. Bovendien is de meest vuile bagger al verwijderd. Om die reden 
durft het college op baggeren te bezuinigen. Ten aanzien van de rode vlakken bij de keringen licht hij toe dat het 
waterschap nog steeds op schema ligt om de keringen in 2020 op orde te hebben. Bij de actualisatie is al wel 
aangegeven dat het bedrag van 100 miljoen euro voor de keringen mogelijk 25% hoger of lager uitvalt. Daarom zal in 
2015 en 2016 vervroegd onderzoek worden gedaan naar de meest kwetsbare keringen, gevolgd door een nadere 
actualisatie. Daarnaast wordt gekeken hoe de afstemming met provincie en gemeenten (in de tijd) kan worden 
verbeterd.  
 
De heer Beugelink wijst op de vraag van de heer Reerink naar de kosten voor digitale beveiliging. Die kosten worden 
vermoedelijk niet op een aparte post geboekt. Er wordt gewerkt aan een notitie over de beveiligingsaspecten van 
digitaal werken en hij zegt toe te proberen de vraag naar de kosten daarin te beantwoorden. (actiepunt 278) 
  
Mevrouw Van der Vorm geeft richting mevrouw Bodewitz aan dat bij iedere zuivering wordt geprobeerd om zo veel 
mogelijk op biologische wijze het fosfaat te verwijderen. Op de zuiveringen waar dat kan, wordt ook het Sharon-
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systeem gebruikt. Methanol wordt alleen gebruikt waar dat nodig. Methanol is ook een stuk voeding in het 
nitrificatiesysteem. Uitgangspunt is altijd een zo laag mogelijk dosering van toevoegstoffen. Over de slechte score van 
het waterschap in het rapport van de visitatiecommissie-Peijs merkt ze op dat dit niet tegenstrijdig is met de conclusie 
van het waterschap dat het heel goed gaat. De visitatiecommissie kijkt allereerst of er een bezuinigingsambitie van 
10% is afgesproken. Dat heeft het waterschap niet bij Winnet en daarmee is men per definitie een achterblijver. Er 
wordt dan niet gekeken of er al beleid is en of er afspraken liggen. Op dit moment wordt gewerkt aan een 
collegevoorstel van alle gemeenten om de financiële ambitie nog voor de zomer vastgesteld te krijgen. Inmiddels ligt 
er een concept met daarin een bezuiniging van ten minste 10% en het waterschap heeft ook inhoudelijk bepaald 
welke stappen gezet moeten worden om die bezuiniging te realiseren. Daarmee wordt ook voldaan aan de tweede en 
de derde eis waaraan de visitatiecommissie toetst. Als de besluitvorming rondkomt, is het waterschap koploper. Ten 
aanzien van het achterblijven van de uitvoering van de afvalwaterakkoorden licht ze toe dat het waterschap klaar is. 
Enkele gemeenten moeten nog wat zaken op orde brengen voor de akkoorden echt vastgesteld kunnen worden. Het 
is jammer dat de akkoorden vertraging oplopen, maar het werk van het waterschap is klaar. Het renoveren van de 
historische oevers heeft te kampen gehad met tegenvallers. Overleg met monumentenzorg en afstemming met de 
gemeente heeft veel tijd gekost, met als gevolg dat de renovatie ook duurder is geworden. De renovatie is nu 
afgerond. Mogelijk dat bij een volgende keer andere afspraken gemaakt zullen worden over het proces.  
 
De heer Kromwijk zegt de heer Kupers toe dat diens vraag buiten de vergadering zal worden beantwoord.  
 
De voorzitter concludeert dat de Jaarrekening 2013 en het jaarverslag met een positief advies van de commissie, en 
met inachtneming van de toezeggingen kunnen worden doorgeleid naar het algemeen bestuur.  
 
 
3.2 Eerste begrotingswijziging 2014 
Eerste termijn 
De heer Ypma (Bedrijven) vraagt zich af waarom deze begrotingswijzigingen op deze manier worden voorgelegd. 
Deze handelwijze is hooguit gerechtvaardigd als het gaat om een administratieve correctie en de rechtmatigheid in het 
geding. Maar bijvoorbeeld bij een verlaging van 1 miljoen euro bij de KRW ontbreekt een toelichting waarom dit 
gebeurt. Voor de jaarrekening heeft het bovendien geen gevolgen. Hij wijst op de toelichting op de voorgestelde 
wijzigingen. Daar staan bedragen genoemd, maar informatie over het oorspronkelijke budget ontbreekt en daarmee is 
een goede beoordeling door het algemeen bestuur niet mogelijk.  
 
De heer Verweij (CU) vindt het zorgelijk dat het waterschap kredieten voor keringen doorschuift naar de komende 
jaren. Kennelijk zijn verbeterprojecten in de afgelopen jaren niet uitgevoerd, waardoor het geld is blijven liggen en de 
veiligheid niet is verhoogd. De regionale keringen moeten op orde worden gebracht, het geld is niet voor niets voor dat 
doel gereserveerd. In deze begrotingswijziging wordt zowel het investeringsvolume als het totale budget naar beneden 
bijgesteld. Daarmee komt men op het meer reële niveau van 30 miljoen euro. Waarom is dit niet direct goed in de 
begroting opgenomen? 
 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) sluit zich voor een groot deel aan bij het betoog van de heer Ypma. Er ligt weliswaar 
de heldere afspraak met het college dat de begroting in principe twee keer per jaar kan worden gewijzigd en ook zijn 
er criteria voor wijzigingen. Van de drie vastgestelde criteria is de rechtmatigheid belangrijk voor de account, maar bij 
de toelichting wordt niet vermeld op basis van welk criterium de wijziging noodzakelijk is. Rechtmatigheid wordt niet 
genoemd. Er wordt gewezen op transparantie, beleidswijziging en de actualiteit. Waarom zijn deze 
begrotingswijzigingen nu noodzakelijk? De VVD-fractie pleit ervoor om de ‘meevaller’ als gevolg van de bijstelling in 
de rest van het jaar te vergroten, en niet nu al af te boeken.  
 
Mevrouw Van der Nat (PvdA) sluit zich wat betreft de criteria aan bij mevrouw Van der Stroom: daar wordt men niet 
veel wijzer van. In bijlage 1 staat bij alle programma’s dat er sprake is van ‘verwerking van door het dagelijks bestuur 
vastgesteld beleid’. Daarmee is de inhoud nog niet duidelijk. Per programma zijn er bedragen genoemd, maar de 
onderliggende effecten staan niet aangegeven.  
 
Beantwoording 
De heer Kromwijk memoreert dat bij het vaststellen van de begroting in 2013 een extra bezuiniging van 1 miljoen euro 
structureel is toegevoegd, met de opdracht aan het college om die bezuiniging concreet in te vullen. Dat is feitelijk 
waar deze begrotingswijziging over gaat. Het gaat om veel kleine bedragen en niet bij ieder bedrag is aangegeven wat 
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de bezuiniging concreet inhoudt, maar de commissie kan het beleid dat het college in de voorjaarsnota neerlegt, als 
leidraad gebruiken, met daarnaast de voorstellen die in 2013 met de kaarten naar voren zijn gebracht. Het college 
heeft op basis van die uitgangspunten nog eens goed naar de begroting gekeken en dat leidt tot deze bedragen. Het 
college vindt dat zo op een transparante manier de invulling van de bezuiniging aan het algemeen bestuur wordt 
voorgelegd. De heer Verweij heeft gelijk wat betreft het investeringsniveau. Het dilemma waar het college mee te 
maken heeft, is dat wanneer het algemeen bestuur een begroting vaststelt met 30 miljoen euro investeringskrediet, 
het college ook voor 30 miljoen euro voorbereidingskrediet mag aanwijzen. In de praktijk valt een deel daarvan echter 
af en om toch op een investering van 30 miljoen euro uit te komen, moet men een wat hoger plafond hanteren (34 
miljoen euro). Hij zegt toe met een notitie terug te komen op dit vraagstuk.  
 
Tweede termijn 
De heer Ypma (Bedrijven) vraagt of het bedrag van 30 miljoen euro nu heilig wordt verklaard. Zijn de vastgestelde 
doelstellingen niet uiteindelijk leidend?  
 
Mevrouw Van der Nat (PvdA) is erg ontevreden over antwoord. Het is bagatelliserend, de bedragen zijn helemaal niet 
zo klein. De wijze waarop de bezuiniging nu precies wordt ingevuld is geenszins helder. Ze vraagt een nadere 
onderbouwing.  
 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) sluit zich aan bij de vorige spreker. Bij veel posten wordt weliswaar geprobeerd 
duidelijk te maken hoe de taakstelling wordt ingevuld. Ze wijst op haar pleidooi de wijziging niet door te voeren omdat 
deze niets van doen heeft met rechtmatigheid.  
 
Beantwoording 
De heer Kromwijk heeft de kanttekeningen niet willen bagatelliseren. Het college heeft in februari een 
bestuursinformatiebrief gestuurd aan het algemeen bestuur, met de mededeling dat het college bij de eerste burap 
zou komen met voorstellen voor het invullen van de bezuiniging van 1 miljoen euro. Hij zegt toe om voorafgaand aan 
de vergadering van het algemeen bestuur de posten die groter dan 100.000 euro zijn, nader toe te lichten.  
 
De voorzitter concludeert dat de voordracht, met inachtneming van de gedane toezeggingen, door kan naar het 
algemeen bestuur.  
 
3.3 Ontwerp voorjaarsnota 
 
De heer Nap (AWP) verlaat de vergadering. 
 
Eerste termijn 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) heeft deze voorjaarsnota met heel veel plezier gelezen; er spreekt 
een heel ander geluid uit, een andere manier van werken en dat spreekt hem zeer aan. Dat is veelbelovend, maar 
men moet het nog wel waar gaan maken, en er zijn ook risico’s. Het is de vraag hoe het waterschap daarmee om 
moet gaan, een onderwerp om nog eens over door te praten. De nieuwe manier van werken moet worden voorzien 
van een nieuwe agenda, met een prioritering. Belangrijk is dat het algemeen bestuur goed wordt meegenomen en dat 
er helderheid komt over de wijze waarop de veranderagenda wordt opgepakt. Hij miste in de voorjaarsnota de 
kanttekeningen uit het OESO-rapport. Hij pleit ervoor aandacht te besteden aan de aanbevelingen uit het OESO-
rapport. Het college stelt een tariefstijging van 3,5% voor (2 plus 1,5). Dat is verdedigbaar, maar het is wel een 
verschil ten opzichte van het huidige beleid en belangrijk is dat het goed wordt uitgelegd aan de burger. Die zou 
bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen waarom het waterschap niet eerder is gaan sparen voor de nieuwe rwzi in 
Utrecht.  
 
De heer Verweij (CU) is ook positief over de insteek en de helderheid van deze voorjaarsnota. Hij vraagt om helder te 
maken hoe de voorjaarsnota tijdens de vergadering van het algemeen bestuur behandeld zal worden, zodat de 
fracties zich goed kunnen voorbereiden (vooraf schriftelijke inbreng, aantal termijnen?). Het college geeft aan dat de 
tariefstijging mogelijk lager uitvalt dan 3,5%. Streeft het college naar een lagere tariefstijging of gaat het hier enkel om 
een mogelijk gevolg van ontwikkelingen? Is het niet mogelijk om in plaats van een tariefstijging van 1,5% boven op de 
inflatie, 1,5 miljoen euro extra te bezuinigen? De reservering van 6,4 miljoen euro voor de RWZI Utrecht moet helder 
worden vermeld in deze voorjaarsnota. Het college stelt verder voor om de investering voor het watersysteembeheer 
met 25% per jaar te verlagen. Betekent dit dat het waterschap over vier jaar niets meer doet op dat terrein? Het 
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college wil bezuinigen op het baggeren: wat zijn hiervan de gevolgen voor de KRW-doelen? Op welke posten wil het 
college de aanvullende bezuinigingen realiseren? Waar denkt het college aan als het zegt dat het specifieke sectoren 
niet langer wil faciliteren? Wil men stoppen met de watergebiedsplannen? Op het zuiveringsbeheer wordt niet 
bezuinigd. Dat betreft 50% van de uitgaven van het waterschap, zit daar geen enkele ruimte in? Hij wijst in dit verband 
op de goede voorstellen voor puntbelichting die in het verleden zijn gedaan. In de voorjaarsnota staat dat het college 
niet op veiligheid wil bezuinigen, maar elders staat dat het college voor het GOP uitstel tot 2020 wil vragen. Hoe valt 
dit met elkaar te rijmen? Hij pleit ervoor goed te kijken naar de normeringen voor de regionale keringen. Op dit 
moment draagt het onderhoud aan de keringen naar zijn mening niet bij aan de veiligheid en dat maakt ook 
bezuinigingen mogelijk. In het stuk wordt voorgesteld leges te heffen op de vergunningen. Is dat wel verstandig?  
 
Mevrouw Van der Nat (PvdA) merkt op dat zij dit niet heeft begrepen als een voorstel, maar als een denkrichting.  
 
De heer Verweij (CU) vraagt bij het voorstel om stedelijk areaal af te stoten wie daarna verantwoordelijk wordt voor het 
onderhoud. Enkele jaren geleden heeft het waterschap stedelijk gebied overgenomen en daarbij nadrukkelijk extra 
middelen bedongen. Is het dan wel redelijk om het onderhoud nu weer terug te willen geven aan de gemeente? 
Spreker is geen voorstander van het stoppen met vuilvissen en vraagt tot slot wat wordt bedoeld met de code ‘sd’ op 
pagina 14.  
 
Mevrouw Van der Stroom (VVD) constateert een sobere en robuuste voorjaarsnota. In de voorjaarsnota worden nog 
eens de uitgangspunten genoemd, maar die komen in het vervolg van de nota niet heel stevig naar voren, zoals 
enerzijds de geïndexeerde nullijn en anderzijds het nemen van een voorschot op kostendekkende tarieven. De VVD-
fractie is er niet voor om bij voorbaat uit te gaan van een tariefstijging van 3,5%, zeker gezien het feit dat de inflatie 
bijkans nul is. Ze vraagt om de uitwerking van een voorstel waarin de extra tariefstijging wordt vervangen door een 
extra bezuiniging. De VVD-fractie beseft dat het moeilijk is om nog meer te bezuinigingen, tegen de achtergrond van 
de taakstellingen van 2015 en 2016. Tegelijk doet het college voorstellen (suggesties) om meer inkomsten te behalen. 
Het college doet onderzoek, waarna in 2015 de vruchten kunnen worden geplukt. Spreekster pleit voor versnelling van 
het onderzoek naar de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. Het voorstel om te kijken waar nog extra 
leges geïnd kunnen worden, spreekt haar aan, vanuit het adagium ‘kostenmakers zijn kostendragers’. Ook moet het 
waterschap geen onderhoud plegen als er niet tegelijk ook sprake is van eigendom. Het college wijst op mogelijke 
schade voor het imago van het waterschap, maar misschien moet het waterschap naar een ander, zakelijker imago 
streven, waarbij iedere partij haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Het flexibele kantoorconcept spreekt haar 
bijzonder aan. Het is heel belangrijk voor de betrokkenheid van medewerkers bij de eigen organisatie. Bekend is dat 
bij dit concept de kosten voor de baat uitgaan, maar op den duur ook geld opleveren. De VVD-fractie ziet het voorstel 
met belangstelling tegemoet. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de hoogheemraad aangegeven dat de 
afschrijvingstermijn die van oudsher 25 jaar is, in sommige gevallen ook verkort kan worden naar 19 jaar. Hij heeft 
toegezegd hier bij de voorjaarsnota op terug te komen, maar ze heeft het onderwerp niet terug kunnen vinden. Ze 
vraagt om een reactie, het is niet wenselijk dat kapitaalslasten zo lang drukken op de begroting, met als gevolg dat de 
begroting ook minder flexibel is. Kortere termijnen belasten de exploitatie, maar flexibiliteit is ook van groot belang.  
 
De heer Van den Hoeven (Agrariërs) sluit zich aan bij de vorige sprekers: het college moet extra gaan bezuinigen en 
niet de tarieven met 3,5% verhogen. Met het voornemen om geen onderhoud te plegen als er geen sprake is van 
eigendom, is hij niet gelukkig. De gevolgen voor het buitengebied zijn niet duidelijk, maar het is geen goede richting. 
Hij wijst op de discussie in een voorgaande vergadering over het accepteren dat een gebied eens in de tien jaar 
onderloopt, waarbij sommige fracties een schadevergoeding dan mogelijk achterwege zouden willen laten. Hij merkt 
op dat in dit soort voorstellen de kosten worden verlegd naar de gebruikers en eigenaren in het buitengebied, terwijl er 
sprake zou moeten zijn van solidariteit.  
 
De heer Van der Zaag (AWP) wijst op het voornemen om met de extra tariefstijging van 1,5% te sparen voor de 
nieuwe rwzi in Utrecht. Wil het college ook op andere manieren sparen voor deze nieuwe rwzi? De voorjaarsnota is 
inderdaad sober en robuust. Voorkomen moet worden dat er telkens opnieuw moet worden bezuinigd. Het college wil 
terecht niet vooruitlopen op de jaren na 2017, maar wat meer duidelijkheid is wenselijk. Hij pleit er ook voor om waar 
mogelijk de inkomsten te vergroten. Behalve leges zou het ook kunnen gaan om precariorechten en het belasten van 
grondwateronttrekkingen, mede op basis van het beginsel dat de vervuiler betaalt.  
 
De heer Verheul (CDA) stelt dat deze voorjaarsnota een van de betere stukken is die de commissie in deze 
bestuursperiode heeft mogen ontvangen. De kern van de nota is een tariefstijging van 3,5%, met daarbij allerlei 
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argumenten. Richting toekomst moet de begroting inderdaad op orde worden gebracht. Het college noemt naast de 
tariefstijging andere manieren om geld te genereren, of juist te besparen. Het is wenselijk om voorafgaand aan de 
besluitvorming over de voorjaarsnota meer duidelijkheid te hebben over de reële haalbaarheid van de verschillende 
opties die het college noemt. Het is voorstelbaar dat op die manier toch enkele miljoenen kunnen worden 
binnengehaald, wat het totaalbeeld aanzienlijk zou veranderen. Het college wijst op het goede voorbeeld van Haarrijn, 
waar het boezemwater is verlaagd. Kan die aanpak niet op veel meer locaties worden toegepast? Als dit ook mogelijk 
is bij De Grecht, dan levert dit een forse besparing op.  
 
De heer Verweij (CU) vraagt bij interruptie of de heer Verheul dan twee dure sluizen wil bouwen aan weerszijden van 
De Grecht.   
 
De heer Verheul (CDA) stelt dat het college de mogelijkheden nader moet uitwerken. Nu zijn loonwerkers bijna 
permanent aan het werk om de kades op niveau te houden. Hij wijst op het standpunt van het college over het 
verwerven van grond. Dat wijkt af van het standpunt van het algemeen bestuur dat nog recent heeft aangegeven dat 
het waterschap zo min mogelijk grond in eigendom moet hebben, om zo ook kosten te besparen. Het waterschap 
heeft her en der grond in eigen beheer en hij pleit ervoor onderhoudsregelingen te treffen met partijen in het gebied. 
Het concept voor het flexibele kantoor is zeer interessant. Het moet verder worden uitgewerkt.  
 
Mevrouw Van der Nat (PvdA) sluit zich aan bij de complimenten van voorgaande sprekers voor dit stuk. Het heeft een 
aantal frisse invalshoeken en het is een plezier om het te lezen. De nota bevat een aantal goede uitgangspunten, 
zoals extra inkomsten en ‘geen eigendom, geen onderhoud’. Ook zij pleit ervoor om het onderzoek naar de 
mogelijkheden om extra inkomsten te behalen, te versnellen. Mogelijk kan de extra tariefstijging dan ook beperkt 
blijven. Het is goed dat de nota vooraf geen mogelijkheden buiten beschouwing laat. Er is goed inzicht in de jaren 
2015 en 2016, het beeld voor de jaren erna is wat vager, maar gezien het feit dat er dan een nieuw bestuur is, is dat 
ook niet verwonderlijk.  
 
De heer Van Leeuwen (SGP) stelt dat deze laatste voorjaarsnota van dit college ook de beste is. Het is een 
evenwichtig document, waaruit een focus op kerntaken spreekt. Maar dat roept ook de vraag waar de rekening komt 
te liggen als het waterschap zich beperkt tot de kerntaken. Die vraag wordt in deze voorjaarsnota niet beantwoord. 
Een voorbeeld is het waterbeheer in het westen van het gebied (pagina 4), waar staat dat oplossingen veel meer in 
samenwerking moet worden gevonden. Spreker merkt op dat de partners van het waterschap, de provincie en de 
gemeenten, ook bezuinigen en eenzelfde lijn hanteren, dus waar komt straks de rekening te liggen? Op pagina 8 staat 
dat het college de beheertaken voor waterkeringen wil beperken. Maar de provincie heeft de eisen juist aangescherpt. 
Hij vraagt een nadere toelichting. Bij de kosten voor de afvalwaterketen heeft het waterschap de bevoegdheid 
gekregen om een bindend advies te geven en toezicht te houden. Het college geeft aan daarmee te willen ophouden. 
Ook hier is een toelichting wenselijk. Hij wijst op het voornemen om Poldermolen 3 af te stoten en hij leest ook dat er 
ambtelijke capaciteit afvloeit vanwege bezuinigingen.  
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) wijst op het onderzoek naar mogelijke extra inkomsten. Het heffen van leges wordt als 
voorbeeld genoemd, maar het staat haar bij dat hierover bij de voorjaarsnota al een voorstel zou komen. Zij 
onderschrijft dat de rekening wordt gelegd waar deze thuishoort en stelt voor toe te voegen dat daarbij zo veel 
mogelijk het principe wordt gehanteerd dat de vervuiler betaalt. Waarom is gekozen voor een bezuiniging op 
vuilvissen als dit maar een beperkte besparing oplevert en er aan de andere kant wel 400.000 euro wordt 
gereserveerd voor een feestje van het waterschap in 2020?  
 
De heer Terpstra (W@I) is blij met de nieuwe lijn in deze voorjaarsnota. Hij is blij dat het college het licht heeft gezien 
en dat de tering naar de nering moet worden gezet. In dat beeld past ook dat pas op de plaats wordt gemaakt als het 
gaat om toekomstige kostenposten en tegenvallers, die nu als ‘debiteuren’ worden aangemerkt (Rijkswaterstaat, 
provincie Utrecht). Hij pleit ervoor de investeringen te beperken met in ieder geval het bedrag dat het waterschap nog 
tegoed heeft, en mogelijk nog met een extra bedrag voor de verkiezingen. Er is sprake van een fragiel evenwicht, dat 
moet men niet verstoren met te grote investeringen terwijl niet duidelijk is of alle rekeningen zullen worden betaald. 
Het flexibel kantoorconcept spreekt hem aan, maar hij roept tot voorzichtigheid: de kwaliteit van werkprocessen moet 
gehandhaafd blijven. Spreker stemt in met toestandafhankelijk onderhoud, dit past bij de lijn van de nieuwe Keur.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) is niet enthousiast over deze voorjaarsnota. De nota is abstract en er worden geen 
concrete keuzes gemaakt. Er wordt geen lijn uitgezet voor de toekomstige opzet van de huishouding van het 
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waterschap. Dat zou men wel mogen verwachten. Het college gaat uit van een tariefstijging van 2%, waar nog eens 
1,5% bij komt voor het opbouwen van het investeringsvermogen voor RWZI Utrecht en om de kostendekkendheid van 
het systeem voor de waterkeringen op orde te krijgen. Maar als het gaat om bezuinigingen, komen die op z’n vroegst 
in 2016 weer in beeld. Hij pleit ervoor nu al de mogelijkheden van extra bezuinigingen te onderzoeken, zodat deze 
uiteindelijk in een begroting kunnen worden verwerkt. Er wordt gesproken over de ‘participatiemaatschappij’ en hij 
vraagt zich af of onder dat mom het waterschap zich nu al onttrekt aan taken. Uiteindelijk moet de relatie worden 
gelegd met de meerjarenbegroting en moet er op basis van blokken (veiligheid, rwzi, KRW) bekeken worden waar en 
wanneer er investeringen nodig zijn. Dat is nodig voor een gezond financieel beleid. In het verleden heeft men dat wel 
gedaan, nu loopt dit door elkaar. Het bedrag van 30 miljoen euro is heilig verklaard, maar ondertussen lijkt het college 
niet helder te hebben welke doelstellingen wanneer bereikt moeten worden.  
 
De heer Jansen (WN) geeft aan dat deze voorjaarsnota, als bouwsteen voor de begroting in het najaar, de WN-fractie 
erg aanspreekt. Het is inderdaad de beste voorjaarsnota van de afgelopen jaren, niet alleen omdat deze maar achttien 
pagina’s telt, maar ook omdat de nota zich beperkt tot een helder strategisch uitgangspunt, helder aangeeft hoe moet 
worden omgegaan met reserves en hoe wordt gereserveerd voor investeringen. En de kostendekkendheid van 
tarieven wordt op orde gebracht. Ook in deze voorjaarsnota eindigt men nog op een tekort van 1 miljoen euro. Enkele 
fracties stellen voor om de tariefstijging van 1,5% te beperken, maar geen van de fracties hamert op de noodzaak om 
te komen tot een kostendekkend geheel. Dat vraagt om nadere aandacht.  
 
Beantwoording  
De heer Kromwijk memoreert de begrotingsbesprekingen in 2013. Ondanks de afspraken met het algemeen bestuur 
dat aan de kostenkant de nullijn zou gelden, lag er het probleem dat de tarieven bij lange na niet kostendekkend 
waren, met als gevolg dat het waterschap op de reserves zou interen. Dat is reden geweest voor het college om eens 
goed naar de ontwikkeling in de komende jaren te kijken. Deze voorjaarsnota heeft een reikwijdte van vier jaar en in 
die tijd moeten de tarieven kostendekkend worden. Ook wil het college een antwoord op de vraag van het algemeen 
bestuur hoe de investering voor de nieuwe rwzi kan worden gefinancierd. Bij het definitieve besluit over de rwzi moet 
er immers ook een financiële onderbouwing zijn. Voor het eerst is in de voorjaarsnota ook al een uitwerking van de 
tarieven opgenomen. Daar richtten de discussies in het algemeen bestuur zich de afgelopen jaar ook nadrukkelijk op: 
hoe pakt het uit voor de burger? Er is de afgelopen jaren al fors bezuinigd; met het vaststellen van de 
begrotingswijziging zal er nog eens 1 miljoen euro worden bezuinigd, terwijl er in 2015 en 2016 ook nog 2,5 miljoen 
euro moet worden bezuinigd. Het dagelijks bestuur is van mening dat men niet ieder jaar opnieuw kan bezuinigen. Dat 
is niet goed voor de organisatie, noch voor het imago of de ambities van het waterschap. De heer Verweij stelt dat nu 
niet de goede lijn wordt gekozen, maar bezuinigingen zijn altijd lastig en kunnen vrijwel nooit op unanieme steun 
rekenen. Daarom streeft het college ernaar om in 2018 kostendekkende tarieven te hebben en tegelijk het benodigde 
bedrag voor de rwzi bij elkaar hebben. Maar het grootste probleem zit bij het watersysteem en daar zijn ook de 
grootste bezuinigingen nodig. Als men niet ingrijpt, loopt men daar ook het eerst vast met de reserves. Nu is besloten 
om enerzijds fors te bezuinigen op het watersysteem en anderzijds de reserve voor de rwzi in Utrecht te vullen. Het 
knelpunt bij het uitvoeren van de aangenomen motie over overheveling van reserve watersysteem naar de reserve 
waterzuivering is daarmee nu als het ware opgelost: die overheveling is feitelijk niet mogelijk omdat de reserve 
watersysteem in de komende jaren zo hard achteruit gaat. Daar is geen 4 miljoen euro uit te halen, zonder een forse 
tariefverhoging aan de kant van het watersysteem. Het college heeft daarnaast gemeend in de voorjaarsnota 
richtingen te moeten noemen voor de invulling van de bezuiniging van 2,5 miljoen euro in de jaren 2015 en 2016. Het 
gaat niet om kant en klare voorstellen, het zijn lijnen die na een besluit van het algemeen bestuur nader zullen worden 
onderzocht en aansluitend verwerkt zullen worden in de begroting. Het algemeen bestuur kan een aantal 
beleidsnotities verwachten over de uitwerking, bijvoorbeeld van de vraag waar de kosten in het veenweidegebied 
neergelegd moeten worden. Maar daarnaast wil het college onderzoeken hoe het kosten kan voorkomen, door op een 
andere manier te gaan werken, bijvoorbeeld met andere peilen en andere manieren om bodemdaling tegen te gaan, 
zoals onderwaterdrainage, waarbij ook de ondernemers bijdragen aan de investering. Die andere aanpak zal 
uiteindelijk ook leiden tot lagere kosten. Dergelijk nieuw beleid vraagt een grondige voorbereiding. Ook voor de 
waterberging overweegt het college nieuw beleid: niet langer grond kopen en inrichten voor waterberging, maar 
proberen of men met de ondernemers in het gebied overeenstemming kan bereiken over het overnemen van de 
waterbergingsfunctie. Hierbij wordt gedacht aan het inzetten van Europese landbouwgelden, waarbij ondernemers een 
dienst leveren aan het waterschap.  
 
De heer Verheul (CDA) wijst bij interruptie op het aangepaste beleid voor het veenweidegebied: kan hij aannemen dat 
het rapport van het waterschap over de toekomst van bodemdaling daarbij het vertrekpunt is?  
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De heer Kromwijk stelt dat er een rapport is, maar dat hij dit eerst ter beoordeling aan het algemeen bestuur wil 
voorleggen, voor hij de lijn in dit rapport als algemeen beleid van De Stichtse Rijnlanden hanteert.  
 
De heer Verheul (CDA) vindt het gênant dat dit rapport, dat overal al bekend is, nog niet in handen is van het 
algemeen bestuur.  
 
De heer Kromwijk geeft aan dat het rapport zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Richting de heer De 
Beaufort geeft hij aan het vervolg bij voorkeur binnen de cyclus te houden, met als eerstvolgende stap de begroting. 
Het OESO-rapport staat wel vermeld in het rapport, hij nodigt de heer De Beaufort uit om daar bij de algemene 
beschouwingen dieper op in te gaan.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) merkt op dat de aanbevelingen in het OESO-rapport heel helder zijn, 
die moet het waterschap gewoon overnemen; het is geen onderwerp voor een politieke discussie binnen het 
algemeen bestuur: er valt weinig te kiezen. Hij wil daarnaast graag helderheid over zowel prioritering als planning. Bij 
ingrijpende veranderingsprocessen is een goed onderliggend plan nodig.  
 
De heer Kromwijk geeft aan dat een dergelijk plan bij de begroting aan de orde zal komen. Hij zal waar mogelijk in de 
voorjaarsnota al wat richting geven.  
 
De heer Reerink (PvdA) stelt bij interruptie dat ook over het OESO-rapport heel wat harde noten te kraken zijn.  
 
De voorzitter concludeert dat het verzoek aan het college is om daar ook bij de voorjaarsnota al helderheid over te 
geven.  
 
De heer Kromwijk wijst op de tariefverhoging van 1,5%. Het college wil in 2018 de tarieven kostendekkend hebben en 
tegelijk ook de financiering van de nieuwe rwzi geregeld hebben. Daarop is het percentage van 1,5 gebaseerd. Dat is 
ook met in het achterhoofd de al aangekondigde bezuiniging in 2015 en 2016. In de oplegnotitie geeft het college aan 
dat het percentage mogelijk lager wordt dan 1,5. Hij verduidelijkt dat het gaat om 1,5% boven de inflatie: wanneer de 
inflatie 0,5% blijkt te zijn, dan wordt de tariefverhoging 2%. De jaarrekening wordt binnenkort vastgesteld. Het 
waterschap gaat minder uit de reserves putten en in de burap zit een structurele bezuiniging van 700.000 euro. 
Waarschijnlijk kan het college uiteindelijk een lagere tariefverhoging dan 1,5% voorstellen bij de begroting. De kosten 
voor de verkiezingen moeten weliswaar nog structureel worden opgenomen, maar hij verwacht dat de verhoging kan 
worden bijgesteld naar 1% (boven op het inflatiepercentage).  
 
De heer Jansen (WN) merkt bij interruptie op dat men dan ook zou kunnen streven naar een begroting die op nul 
uitkomt. Hij vraagt de hoogheemraad om met scenario’s te komen, waaronder een nulscenario.  
 
De heer Van der Zaag (AWP) vraagt of een dergelijk nulscenario geen afbreuk doet aan het sparen voor de rwzi.  
 
De heer Kromwijk bevestigt dit, maar kan de precieze financiële consequenties niet overzien. Er zijn nieuwe 
berekeningen nodig, daarnaast zullen bij de nieuwbouw ook enkele bezuinigingen worden doorgevoerd. Om bij de 
RWZI Utrecht aan de normen te voldoen, moeten er op dit moment extra chemicaliën worden toegevoegd. Die kosten 
vallen weg bij een nieuwe rwzi. Hij neemt aan dat het algemeen bestuur de tariefverhoging richting burger zo laag 
mogelijk wil houden, maar hij kan niet toezeggen dat er geen verhoging zal worden toegepast: het waterschap heeft 
een aantal jaren fors bezuinigd, in totaal meer dan 11 miljoen euro. Na vier jaar bezuinigen is het tijd om daarmee te 
stoppen. Wanneer ook de verhoging van 1% moet vervallen, is het college gedwongen opnieuw te bezuinigen, wat 
ook weer leidt tot keuzes die het algemeen bestuur liever niet neemt. Hij wijst in dit verband ook op de waarschuwing 
die het college heeft afgegeven over de kosten voor de regionale keringen: dat bedrag zou ook 25 miljoen euro hoger 
kunnen uitvallen en dat moet men ook in het achterhoofd houden. De heer Verweij vraagt of uiteindelijk niet ook het 
restant kan worden bezuinigd. Hij vreest dat dit zal leiden tot voorstellen waar de heer Verweij niet gelukkig mee is. 
Meerdere fracties drongen aan op het versnellen van het onderzoek. Voor de bezuinigingen 2015 en 2016 zal het 
college bij de begrotingen 2015 en 2016 met voorstellen komen. Het college ziet nu in het westelijk veenweidegebied 
dat de kosten voor het watersysteem structureel toenemen. Daarom wil het college beleid aanpassen zodat kosten 
niet verder toenemen. Daar heeft men meer tijd voor nodig: aanpassen van de afspraken vergt veel overleg met de 
betrokken partijen, waaronder andere overheden, over de mogelijkheid om de normeringen voor de regionale 
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waterkeringen in het landelijk gebied iets minder zwaar te laten zijn. In het stedelijk gebied is dat niet mogelijk, omdat 
de schade van wateroverlast daar veel groter is. Voor de afschrijvingstermijnen geldt dat bij verlenging de kosten naar 
de toekomst worden geschoven, zodat de begroting voor een deel minder flexibel is. Bij een lagere 
afschrijvingstermijn is de begroting wat flexibeler, maar wordt de burger ook getroffen door hogere tarieven. Een 
combinatie – verlaging van de tarieven en verkorten van de afschrijvingstermijn – is niet mogelijk. Het is aan het 
algemeen bestuur om daar keuzes in te maken. Richting de heer Van den Hoeven geeft hij aan dat bij de 
waterberging eventuele schade ten laste komt van de grondeigenaren, als het beginsel ‘geen eigendom, geen 
onderhoud’ wordt gehanteerd. Het college overlegt met collectieven over de mogelijkheid om waterberging in het 
vervolg als een dienst aan te merken, met inzet van Europese landbouwsubsidies. Dat zou voor zowel het waterschap 
als grondeigenaren gunstig kunnen zijn. Als het gaat om het profijtbeginsel zijn er interessante discussies gevoerd, 
bijvoorbeeld over de vraag of kosten voor nachtvorstbestrijding doorgerekend moeten worden. Tot nu toe is de lijn om 
dat niet te doen. In het verleden had het waterschap misschien een baatbelasting bij de fruittelers in het Kromme 
Rijngebied moeten neerleggen vanwege de investering in de watergangen. Bij toekomstige investeringen moet het 
waterschap scherp kijken of het gaat om een kerntaak. Als het in de eerste plaats gaat om het belang van de 
gebruiker, moet de rekening ook daar worden neergelegd. Momenteel wordt in Unieverband gesproken over de leges, 
waarbij niet alleen naar de vervuilingsgraad wordt gekeken, maar ook de hoeveelheid water die wordt aangevoerd en 
die men mogelijk kan belasten. De hoop is dat er in Unieverband overeenstemming wordt bereikt over een landelijke 
regeling. Leges voor vergunningen staan ter discussie: wanneer iemand woont op een waterstaatkundige ondergrond, 
is een vergunning vereist, terwijl dat op een andere plek niet nodig is. Dan is het de vraag of het redelijk is om leges te 
heffen. Het college zal de mogelijke opbrengsten inzichtelijk maken, met daarbij een afweging om al dan niet leges te 
heffen. De heer Van Leeuwen vroeg bij wie straks de kosten landen. Het college denkt dat het waterschap kan 
bezuinigen terwijl het voor de ondernemer in het gebied niet veel meer gaat kosten. Europese subsidies zijn een 
mogelijkheid en bij onderwaterdrainage zou het kunnen gaan om een gezamenlijke investering van ondernemer, 
provincie en waterschap. Door de bodemdaling te beperken kunnen op termijn veel kosten worden bespaard.  
 
De heer Van der Zaag (AWP) stelt dat dan een collectieve aanpak nodig is. Hij kan zich niet voorstellen dat iedereen 
daaraan meedoet.  
 
De heer Kromwijk geeft aan dat hij positiever is gestemd. Bij de regionale keringen is er de discussie of het 
waterschap de gronden in eigendom zou moeten nemen, of dat deze bij de gebruiker moeten blijven, die dan ook het 
beheer en het onderhoud op zich neemt van de keringen. Dat betekent een besparing voor het waterschap en 
grondeigenaren kunnen hun productierechten behouden. Er zijn andere benaderingen van de samenwerking mogelijk, 
zonder dat dit direct leidt tot het verleggen van een rekening. Het beginsel dat de vervuiler betaalt, is al ver 
doorgevoerd binnen het waterschap. Richting de heer Terpstra geeft hij aan dat het college al aangeeft in de 
voorjaarsnota dat het richting kostendekkende tarieven wil en niet verder wil interen op de reserves.  
 
De heer Terpstra (W@I) wijst op zijn voorstel om investeringen (MRB, Lekdijk, verkiezingen) uit te stellen tot er 
duidelijkheid is over de nog niet geïnde bedragen, die nu als ‘dubieuze debiteuren’ staan aangemerkt.  
 
De heer Kromwijk merkt op dat het bij de debiteuren gaat om eenmalige posten, waar het bij de investeringen om 
structurele kosten gaat. Als blijkt dat de schulden niet inbaar zijn, dan moet het waterschap ze afboeken.  
 
De heer Poelmann stelt voor om bij de vergadering op 2 juli dezelfde procedure te volgen als in 2013: iedereen levert 
voorafgaand aan de vergadering een schriftelijke beschouwing in en tijdens de vergadering krijgt iedereen vijf minuten 
de tijd om de hoofdlijnen nader toe te lichten. Daarna zal de voorjaarsnota worden besproken en is ruimte voor debat. 
Hij wijst op de vragen over de investeringsruimte. Er is nu een overzicht van de zaken die het waterschap moet doen. 
Voor bijvoorbeeld de rwzi wordt een aparte reservering getroffen, wetend dat het een majeure investering is. Er komen 
nog twee grote investeringen bij. Bij de Projectoverstijgende Verkenning staat nu een bedrag van 4 miljoen euro, maar 
uiteindelijk zal het gaan om een investeringsprogramma ter grootte van grofweg 200 miljoen euro. Dat geld gaat het 
waterschap besteden en voor een deel wordt het ook door het waterschap opgebracht (10%), maar er zijn veel 
voorbereidingen nodig om het daadwerkelijk binnen te halen. Bij het zoetwater zal de heer Kuiken naar alle 
waarschijnlijkheid voorstellen om 40 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de KWA-plus en voor de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel gaat het ook om bijna 40 miljoen euro. Al met al vraagt dit veel van de organisatie en dat is voor 
hem wel een punt van zorg: men moet wel de medewerkers hebben en hij verwacht dat er eerder meer dan minder 
mensen nodig zullen zijn in de komende tijd. Er moet veel meer werk worden verricht, terwijl tegelijk de afspraken met 
het algemeen bestuur worden nagekomen. Het gaat over een periode van tien jaar en 280 miljoen euro die moet 
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worden geïnvesteerd, boven op het reguliere investeringenpakket van 30 miljoen euro. Het is een gevolg van het werk 
dat de afgelopen jaren is verricht om het waterschap verder te brengen. Ten aanzien van het flexibele kantoorconcept 
meldt hij dat het facilitair bedrijf erin is geslaagd om meubilair van een jaar oud op te kopen voor een prijs van 20% 
van de nieuwwaarde. Hij is blij met dit staaltje ondernemerschap binnen de organisatie.  
 
De heer Verweij (CU) wijst op de denkrichtingen voor bezuinigingen in deze voorjaarsnota. Als het college aangeeft 
dat deze nog worden uitgewerkt, waarna het algemeen bestuur op een later moment een besluit neemt, dan voorkomt 
dit mogelijk veel discussie op 2 juli. Zijn het echter bezuinigingskaarten als in 2013, dan is hij geneigd daar op 2 juli 
heel duidelijke uitspraken over te doen.  
 
De heer Kromwijk geeft aan graag duidelijke uitspraken te willen over de richtingen. Tegelijk zijn het nog geen 
concreet uitgewerkte bezuinigingskaarten, die komen pas bij de begroting.  
 
De heer Van Leeuwen (SGP) merkt op dat bij de voorjaarsnota de stip op de horizon wordt gezet richting begroting. 
Wanneer het algemeen bestuur bepaalde bezuinigingen niet wenst, dan moeten deze uit de voorjaarsnota.  
 
De voorzitter constateert dat het gaat om kaderstellende uitspraken over bijvoorbeeld de tarieven en de financiële 
ruimte. Hij rondt daarop de beraadslagingen af.  
 
3.4 Handhavingsvisie en buiten werking stellen eerder beleid 
Eerste termijn 
De heer Reerink (PvdA) spreekt zijn waardering uit voor het stuk. Het meest wezenlijke punt is ontleend aan het 
OESO-rapport: bij de tien uitgangspunten ontbreekt het beginsel dat de veroorzaker betaalt. In de visie staat 
regelmatig de formulering ‘het algemeen bestuur’. Hij stelt voor dit te vervangen door ‘het waterschap’. In de visie 
staat dat er wordt gestuurd op ‘optimale inzet en efficiency en capaciteit’. Daaraan zou moeten worden toegevoegd ‘in 
samenwerking met anderen’. Op pagina 5 gaat het over handelen zonder onderscheid. Daar zou ook de eigen 
organisatie bij genoemd moeten worden. Bij punt 5 op pagina 8 zouden de bestuursdwang en de bestuurlijke boete 
genoemd moeten worden. Op pagina 12 wordt gesproken over het grondwater en het nautisch toezicht: hoeveel extra 
formatie gaat dit vergen?  
 
De heer Ypma (Bedrijven) licht toe dat hij de visie heeft besproken met de organisatie. Daarbij heeft hij verzocht om 
de hiërarchie van de basisprincipes te benoemen en uit te werken. Daarbij gaat het om het beginsel ‘de vervuiler 
betaalt’ in relatie tot de eigenaarsverantwoordelijkheid voor de zorgplicht. Het is belangrijk om duidelijk te hebben hoe 
dit zich tot elkaar verhoudt en hoe die verhouding in het beleid vorm krijgt. Er zijn verschillende onderwerpen die in 
een code of practice kunnen worden ondergebracht, zodat iedereen die zich in die relatie bevindt, weet hoe te 
handelen. Men heeft te maken met partijen die opeenvolgend een rol hebben en een verantwoordelijkheid als het gaat 
om de zorgplicht.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) sluit zich aan bij de opmerking van de heer Reerink waar het gaat om 
het gebruik van de aanduiding ‘het algemeen bestuur’. Het gaat om de richting van het waterschap. Het algemeen 
bestuur is aan de beurt als er een keuze gemaakt moet worden.  
 
Beantwoording 
De heer Van der Maat zegt toe het punt van de heer Ypma mee te nemen bij de uitwerking van het 
handhavingsbeleid. Daarnaast zal de tekst waar nodig worden aangepast. Voor de formatievraag geldt het 
uitgangspunt dat het waterschap het werk wil doen met de mensen die er zijn. Vanuit het budget van de 
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel kan wel een extra formatieplaats worden gecreëerd. Het uitgangspunt ‘de vervuiler 
betaalt’ zal worden toegevoegd. 
 
De voorzitter rondt de bespreking af. Het stuk kan, na verwerking van de toegezegde aanpassingen, als hamerstuk 
door naar het algemeen bestuur.  
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3.5 Verkiezingen  
Eerste termijn 
De heer Reerink (PvdA) kan de grote lijn van het stuk volgen, maar lastig is punt 22, dat stelt dat de 
waterschapsverkiezingen ondersneeuwen door de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is een vraagstuk dat 
de PvdA-fractie ook had gesignaleerd. Vooral wanneer de Provinciale Statenverkiezingen te veel nadruk krijgen, zal 
dat ten koste gaan van de waterschapsverkiezingen. De afspraak die geldt is: centraal wat moet, decentraal wat kan. 
Er komt dus geen gerichte campagne voor de waterschappen. Die moeten het dus vooral zelf doen. In het stuk staan 
enkele voorstellen, enigszins vergelijkbaar met de aanpak van zes jaar geleden. Mogelijk kan het college nagaan wat 
belangrijke onderwerpen zijn die de burger aanspreken. Die moet worden verleid om zich bezig te houden met het 
waterschap en te gaan stemmen. Dat kan met goede voorbeelden, maar ook met lastige vraagstukken.  
 
De heer Verheul (CDA) wijst op de uitvoerige bespreking van het onderwerp tijdens het overleg van de 
fractievoorzitters. Bij dat overleg leek er een duidelijke meerderheid te zijn voor de tweede variant. Het waterschap 
onderneemt daarin wel initiatieven en er wordt ook geïnvesteerd in de campagne.  
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) kan zich ook vinden in de middelste variant. Het is daarnaast heel 
belangrijk dat het waterschap in alle uitingen en beslissingen duidelijk maakt dat de stem van de burger een rol heeft 
gespeeld. Inhoudelijk kan het waterschap een prima verhaal vertellen, maar het is cruciaal dat de burger beseft dat 
stemmen effect heeft. Als daar veel energie in wordt gestoken en de opkomst is desondanks heel laag, dan is het 
duidelijk dat het waterschap geen moeite hoeft te doen.  
 
De heer Jansen (WN) merkt naar aanleiding van het betoog van de heer De Beaufort op dat er duidelijk andere rollen 
zijn voor het waterschap en de politieke partijen.  
 
De heer Verweij (CU) merkt op dat de kosten van de verkiezingen erg hoog zijn. Het waterschap zou zich zeker ook in 
Unieverband sterk moeten maken voor een drastische verlaging van die kosten. Bij de vorige verkiezingen lag het 
percentage ongeldige stemmen op 10%. De Stichtse Rijnlanden moet aan de voorkant proberen om vergissingen zo 
veel mogelijk uit te sluiten.  
 
De heer Ypma (Bedrijven) wijst op de samenstelling van het bestuur en die zou voorafgaand aan de verkiezingen 
ordentelijk geregeld moeten zijn. Het verzoek van Bedrijven is bekend en het waterschap heeft nog steeds een plicht 
om daar iets aan te doen. Hij heeft een bedenking bij het voorstel van de leden van het stembureau.  
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) wijst op het fractievoorzittersoverleg waarin ook is gesproken over de inhoud van de 
tweede variant. Daarbij is opgemerkt dat een open dag waarschijnlijk weinig effectief is en ze pleit ervoor om die te 
laten vervallen (en daarmee ook het extra bedrag van 25.000 euro). Het andere bedrag van 25.000 euro moet worden 
ingezet om goede kansen aan te grijpen om de verkiezingen en het waterschap onder de aandacht te brengen.  
 
Beantwoording 
De heer Poelmann stelt dat het risico inderdaad bestaat dat de waterschapsverkiezingen ondersneeuwen door de 
Provinciale Statenverkiezingen, maar dat de combinatie ook kansen biedt. Het onderwerp is recent uitgebreid 
besproken met de commissaris van de koning en deze heeft de vier waterschappen in Utrecht uitgenodigd voor een 
overleg, kort na de zomer. De Q&A is een stuk van de Unie, met daarin de belangrijke onderwerpen. Het waterschap 
komt, via de Unie, met een stemwijzer. Dat is het instrument waar de leden van het algemeen bestuur zelf invloed op 
hebben: fracties mogen zelf vragen beantwoorden en aangeven waar de aandacht naar uit zou moeten gaan. Verder 
moet het waterschap terughoudend zijn. De middenvariant is ook opgenomen in het voorstel. Ten aanzien van de 
kosten merkt hij op dat het gaat om een eenmalige afspraak: de waterschappen zijn eigenlijk van mening dat ze niets 
zouden moeten betalen aan de verkiezingen. Deze zouden bekostigd moeten worden uit het gemeentefonds. In de 
Waterwet staat dat de waterschappen de verkiezingen zelf moeten betalen en getracht wordt die bepaling uit de wet te 
krijgen. De foutkansen zijn enorm, beseffend dat bijna geen enkele gemeente ervaring heeft met dubbele 
verkiezingen. Op 19 juni komen de medewerkers van Burgerzaken van de betrokken gemeenten op bezoek bij het 
waterschap om te spreken over de verkiezingen en de voorbereidingen. Hij wijst op de oploop die bij de vorige 
verkiezingen is georganiseerd voor politieke partijen die toen nog niet meededen aan de waterschapsverkiezingen. 
Dat was een zeer drukke bijeenkomst en hij vraagt of de commissieleden een dergelijke bijeenkomst nog eens willen 
organiseren.  
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De voorzitter concludeert dat daar geen meerderheid voor is.  
 
De heer Reerink (PvdA) wijst op het kieskompas en merkt op dat dit kompas een bepaalde groep mensen bereikt, 
maar juist niet de kiezer die geen interesse heeft. Hij pleit ervoor om niet een algemeen verhaal over de 
waterschappen te geven, maar belangwekkende onderwerpen en vraagstukken uit te kiezen en die toe te lichten. 
Daarbij gaat het ook om algemene informatie.  
 
De heer Poelmann zegt toe deze suggestie mee te nemen bij de verdere uitwerking van de tweede variant.  
 
De voorzitter merkt op dat er uit de teksten geen politieke voorkeur mag spreken.  
 
De heer Verweij (CU) wijst op beslispunt 4: uit de toelichting concludeert hij dat het gaat om een eenmalig bedrag van 
1,3 miljoen euro. Kijkend naar de verhoging van de bestemmingsreserve naar 320.000 euro lijkt het college erop te 
rekenen dat het waterschap ook bij de volgende verkiezingen de kosten moet dragen. Hij pleit ervoor het bedrag op 
200.000 euro te laten staan.  
 
De heer Poelmann kan zich dit pleidooi op zich wel voorstellen.  
 
De heer Kromwijk wil niet verrast worden door onverwachte uitgaven en de kans is reëel dat ook de volgende 
verkiezingen betaald moeten worden door het waterschap.  
 
De voorzitter concludeert dat de voordracht als hamerstuk door kan naar het algemeen bestuur.  
 
Stukken ter consultering 
 
4.1 Watergebiedsplan Kamerik Kockengen 
De behandeling van dit agendapunt is opgenomen in een vertrouwelijk verslag.  
 
4.2 Tussenrapportage Keur 
Het agendapunt is niet behandeld.  
 
Informerend deel 
 
5.1 Mededelingen 
Het agendapunt is niet behandeld.  
 
5.2 Ingekomen stukken 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) geeft aan in de volgende vergadering commissie SKK de lobbynotitie Europees 
landbouwbeleid te willen agenderen voor bespreking.  
  
6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.  
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2014, 
 
 
Voorzitter, P.J.M. Poelmann 

 
 
Secretaris, J. Goedhart 


