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Plaats : Houten, Bestuurszaal 
Van : 20.30-21.40 uur 
Aanwezig : Water Natuurlijk mevrouw E. van der Vorm (hoogheemraad), mevrouw L.A. Tutein 

Nolthenius, G.J.P. Jansen, P. Blokdijk, L.J.L. Boot  
 : CDA J.G.M. Kromwijk (hoogheemraad), mevrouw M.L.A.A. de Bont, B. 

de Jong, J.M. Verheul 
 : PvdA mevrouw J.A. Balkema, mevrouw G.A. van der Nat, J.G.M. 

Reerink 
 : VVD H.A. ten Hove, R.D. Woittiez 
 : PVDD mevrouw W.A. Bodewitz 
 : AWP W. van der Zaag, A.E. Jansen 
 : Waterschap@inwonersbelangen P.M. Terpstra, E. Verkaik  
 : ChristenUnie J.P. Verweij 
 : Bos- en Natuureigenaren mevrouw A.J. de Kruijf, W.H.J. de Beaufort 
 : Agrariërs H.A.P. van der Maat (hoogheemraad), H. Schalkwijk 
 : Bedrijven J.F.C. Kupers 
   
Afwezig : mevrouw T. van der Stroom (VVD), G. van den Hoeven (Agrariërs), G.P. Beugelink (hoogheemraad), 

N.J.M. Ypma (Bedrijven) en G. van Leeuwen (SGP) 
Voorzitter : P.J.M. Poelmann (dijkgraaf) 
Secretaris  : Mevrouw J. Goedhart  
Notulist : W. Nijenhuis (Notuleerservice Nederland) 
   
 
 
1. Opening, vaststelling agenda en loting primus 
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering 
ontvangen van mevrouw Van der Stroom, de heer Beugelink, de heer Van den Hoeven en de heer Ypma. Hij wijst op 
het voorstel voor een extra commissievergadering op 10 juni. Het daaropvolgende e-mailverkeer maakte duidelijk dat 
verschillende commissieleden daar niet gelukkig mee waren en besloten is om de vergadering van 10 juni te laten 
vervallen en aansluitend op deze vergadering van het algemeen bestuur een extra vergadering van de commissie 
BMZ te houden. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij de excursie op 28 juni niet wil laten doorgaan. Er zijn zestien aanmeldingen en dat zijn 
er te weinig. Hij stelt voor in het najaar alsnog iets te organiseren. Desgevraagd licht hij toe dat de geplande opening 
op 28 juni wel doorgaat. De leden van het algemeen bestuur zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
 
Vaststellen agenda en loting primus 
De voorzitter meldt dat de heer Reerink heeft verzocht om ruimte voor de behandeling van een motie vreemd aan de 
orde van de dag. Deze motie zal worden behandeld als agendapunt 4.2a. De agenda wordt vastgesteld met 
inachtneming van deze toevoeging. De loting van de primus komt uit op nummer 14, mevrouw De Kruijf. 
 
2. Notulen vergadering 
a) Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 23 april 2014 
Tekstueel 
Pagina 2, naar aanleiding van: ‘De heer Ypma (…) Ypma heeft verzocht’ wordt op voorstel van de voorzitter gewijzigd 
in: ‘De heer Ypma is het niet eens met de huidige verdeling. De heer Poelmann heeft gedeputeerde De Vries op de 
hoogte gebracht van dit standpunt zoals de heer Ypma heeft verzocht.’ 
Pagina 2, eerste alinea, de heer Kupers (Bedrijven) merkt ter verduidelijking op dat ook in het verslag van 12 februari 
tegenstemmers vermeld zouden moeten worden. De voorzitter zegt toe de tegenstemmers te vermelden waar 
mogelijk en voor zover dit niet al is gebeurd. 
 
Naar aanleiding van 
Pagina 2, tweede alinea, de heer Kupers (Bedrijven) wijst op de laatste zin waar staat dat de voorzitter heeft 
geoordeeld dat het besluit correct tot stand is gekomen. Hij stelt dat dit dan geldt voor de gevolgde procedure. De 
fractie Bedrijven is van mening dat het besluit inhoudelijk niet voldoet aan de wettelijke eisen.  
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De voorzitter benadrukt dat het besluit naar zijn mening in alle opzichten voldoet aan de wet. Hij neemt kennis van het 
afwijkende oordeel van de heer Kupers. 
 
b) Verkorte besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 12 februari 2014 
De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
c) Actiepuntenlijst met leeswijzer 
Actiepunt 274: mevrouw Van der Vorm geeft aan dat niet de heer Poelmann maar zij verantwoordelijk is voor deze 
actie. De actiepuntenlijst wordt hierop aangepast. 
 
Besluitvormend deel hamerstukken 
 
3. Hamerstukken 
Er zijn geen hamerstukken. 
 
Opiniërend deel 
 
4.1a  Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Van der Maat. 
 
Eerste termijn 
De heer Schalkwijk (Agrariërs) geeft aan zich in grote lijnen te kunnen vinden in dit voorstel, met een enkele 
kanttekening. Voor het stedelijk gebied is eens in de honderd jaar wateroverlast acceptabel, voor het landelijk gebied 
is dat eens in de tien jaar. Het is niet helemaal duidelijk wat de financiële gevolgen zijn als er grootschalige 
wateroverlast optreedt. Heeft het waterschap daar een verzekering voor afgesloten? Hij stelt dat De Stichtse 
Rijnlanden niet in een situatie terecht moet komen als het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij Wilnis. Voorkomen 
moet worden dat er straks getouwtrek ontstaat over de kosten als gevolg van wateroverlast. Hij vraagt een nadere 
toelichting. 
 
De heer Ten Hove (VVD) licht toe dat de VVD-fractie bij de commissiebehandeling een aantal financiële bedenkingen 
had. Inmiddels is gesproken met de heer Heijkers van het waterschap en zijn enkele bedenkingen weggenomen door 
aanvullingen in de tekst (risicoparagraaf en toelichting opvang desinvestering). In hoeverre kan men ervan uitgaan dat 
de eigenaar van gronden waar overlast optreedt deze overlast als een eigen bedrijfsrisico kan aanmerken? Hij 
memoreert de principiële discussie tijdens de bijeenkomst in de Wieringerschans over dit aspect. Dit stuk geeft daar 
geen helderheid over. Heeft het dagelijks bestuur hierover al een helder standpunt? 
 
De heer Blokdijk (WN) constateert dat het stuk is verbeterd na verwerking van de opmerkingen die tijdens de 
commissiebehandeling naar voren waren gekomen. De WN-fractie staat achter de keuze voor het doelmatige 
scenario, maar is minder blij met de gebruikte formuleringen in de strategieën 6 en 7 (schade vooraf of schade 
achteraf regelen). De WN-fractie stelt dat de voorwaarden en regels voor schade-uitkering vooraf helder (en goed 
gecommuniceerd) moeten zijn, om achteraf aan de hand van die regels te beoordelen wat de werkelijke omvang van 
de schade is. De huidige tekst is wat warrig. 
 
De heer Kupers (Bedrijven) vraagt een nadere toelichting op de inhoud van de GLB-regeling en hoe deze regeling kan 
worden gebruikt. Op pagina 5 staat dat de Wateropgave Wateroverlast in de toekomst 10% groter wordt door KRW-
maatregelen. Wat is de huidige omvang van deze opgave? Hij vraagt in hoeverre het nieuwste klimaatscenario van 
invloed is op dit voorstel. In een van de laatste bijlagen wordt gesproken over een beter monitoringssysteem. Wat kost 
dat en is daar rekening mee gehouden? Kan er bij de schaderegelingen niet worden gekeken naar de wijze waarop nu 
planschaderegelingen zijn opgezet? Daarin wordt ook een maatschappelijk risico gehanteerd, dat voor de 
betrokkenen al een vermindering van het risico betekent (bijvoorbeeld 2%) en dat ook rekening houdt met voordelen. 
Is een dergelijke opzet niet ook mogelijk bij de scenario’s 6 en 7? 
 
De heer Verkaik (W@I) sluit zich aan bij de heer Blokdijk: een schaderegeling moet vooraf duidelijkheid bieden, niet 
achteraf. In het derde besluitpunt wordt het algemeen bestuur gevraagd het dagelijks bestuur nu al te mandateren. 
Dat is vreemd. Het is een besluit dat pas in een later stadium genomen moet worden, door het algemeen bestuur. Hij 
wijst op de plannen van Nieuwegein om Rijnenburg te realiseren in een veel hoger tempo. Heeft dat plan nog invloed 
op dit voorstel voor de wateropgave? Hij wijst op de inzet van Willeskop als bergingsgebied.  
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Dat bergingsgebied is al aangelegd en hij vraagt waarom er dan nog eens 750.000 tot 1 miljoen euro nodig is. Komt 
een nader voorstel nog terug in het algemeen bestuur? 
 
De heer Verweij (CU) dankt het college voor de aanpassing van het besluitvoorstel. Hij kan instemmen met de eerste 
twee besluitpunten, met daarbij nog wel een vraag. Uit de onderliggende stukken blijkt dat het waterschap het zich 
gestelde doel voor de wateropgave in de afgelopen jaren maar zeer beperkt heeft gerealiseerd. Hij wijst op de 
regenval in de afgelopen week, vooral in Overijssel en Drenthe. Wat waren de gevolgen geweest als De Stichtse 
Rijnlanden die neerslag had gekregen en hoe had het algemeen bestuur dan moeten uitleggen dat de wateropgave 
voor het gebied na zes jaar nog niet is gerealiseerd? Hij pleit voor een strak maatregelenprogramma, opdat de 
wateropgave wordt teruggebracht naar nul, want anders valt het optreden van wateroverlast niet uit te leggen aan de 
ingezetenen. Hij wijst op besluitpunt 3 waarin het college een mandaat vraagt van het algemeen bestuur. Het college 
vraagt toestemming om aan de provincie uitstel te vragen voor de realisatie van de wateropgave. Hij stemt daar niet 
mee in: het waterschap moet de wateropgave juist ter hand nemen en hij vraagt het college om voortvarendheid. Die 
spreekt niet uit het voorstel om het maatregelenprogramma pas eind 2015 vast te stellen. 
 
Mevrouw Balkema (PvdA) dankt het college voor de zorgvuldige verwerking van de opmerkingen tijdens de 
commissievergadering. Richting de heer Verweij merkt ze op dat ook de PvdA-fractie graag zou zien dat de 
wateropgave geheel wordt opgelost. Maar in het stuk staat ook helder dat er op termijn weliswaar nog fysieke 
maatregelen mogelijk zijn, maar dat de kosten hiervan niet opwegen tegen de schade die ermee wordt voorkomen. 
Dat is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren. De 80-20-regel is hierbij van toepassing: om het laatste stuk 
van de wateropgave te realiseren, is een zeer grote inspanning nodig. De PvdA-fractie kan zich vinden in de 
benoemde strategieën en is benieuwd naar de uitwerking in het maatregelenprogramma. De PvdA-fractie is nog niet 
overtuigd van de wenselijkheid van een schaderegeling. Als er een schaderegeling komt, moet deze aan de voorkant 
goed geregeld zijn. In het stuk wordt echter nog onvoldoende onderbouwd waarom er een schaderegeling nodig is. 
Het waterschap heeft een inspanningsverplichting om de wateropgave op te lossen en ze vermoedt dat wanneer het 
waterschap alle fysieke maatregelen heeft genomen, het in alle redelijkheid kan stellen dat aan de 
inspanningsverplichting is voldaan. De vraag is of er tegenover het restant van de wateropgave een schaderegeling 
moet worden geplaatst en die vraag is onvoldoende beantwoord. Ze vraagt een toelichting van het college, nu of 
anders bij de uitwerking in het maatregelenprogramma. 
 
De heer Verweij (CU) merkt bij interruptie op dat het waterschap in de afgelopen zes jaar slechts 3% van de 
wateropgave heeft opgelost. Ging het om een verhouding 80-20, dan zou hij het betoog van de PvdA-fractie helemaal 
onderschrijven, maar de feitelijke verhouding is 3-97. 
 
De heer Woittiez (VVD) vindt het prikkelend om te zien hoe de PvdA-fractie zijn fractie liberaal inhaalt.  
 
De heer Reerink (PvdA) stelt dat de tevredenheid van de VVD-fractie niet wegneemt dat er nog een klein knelpunt ligt, 
waar ook in de commissie over is gesproken. De waterstanden en waterhoeveelheden hangen samen met het 
Klimaatakkoord en het officiële standpunt van de VVD is nog steeds dat er geen klimaatprobleem is. Het zou de PvdA-
fractie een groot genoegen zijn wanneer de VVD alsnog zou willen erkennen dat er inderdaad een klimaatprobleem is 
dat maatregelen vereist. 
 
De heer Ten Hove (VVD) memoreert dat hij in de commissievergadering heeft aangegeven dat het gaat om een 
landelijk standpunt van de VVD en dat de VVD-fractie bij De Stichtse Rijnlanden zich daar niet altijd aan hoeft te 
conformeren. 
 
De heer Verheul (CDA) is blij met de inhoud van deze nota. Wanneer het algemeen bestuur instemt met deze nota, 
gaat het waterschap een nadrukkelijk andere koers varen, zowel in denken als in handelen. De CDA-fractie sluit zich 
aan bij het pleidooi om voortvarend te handelen. Waar het gaat om de schaderegeling is het misschien mogelijk om 
cofinanciering vanuit GLB-gelden te realiseren en dat is een extra reden om snel te handelen. Wanneer het algemeen 
bestuur instemt met dit besluit, dan moet er rond de schaderegeling nog veel gebeuren. Hoe wil het college het 
algemeen bestuur informeren over de voortgang en inhoud van de schaderegeling? 
 
De heer Jansen (AWP) is ook blij met deze notitie, met de kanttekening dat de uitvoering urgent is. Een tweede 
opmerking betreft de noodzaak de verzekeringsregeling goed uit te werken, zoals ook andere fracties al opmerkten. 
De communicatie is een aandachtspunt en het college noemt weliswaar de noodzaak van een communicatiestrategie, 
maar de AWP-fractie vindt dat deze al onderdeel had moeten zijn van deze notitie.  
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Niet in de laatste plaats vanwege de kerntaak van het waterschap om te zorgen voor droge voeten, terwijl dat nu juist 
op de helling gaat met deze notitie. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann merkt op dat nu de strategie voorligt; het maatregelenprogramma komt pas hierna. Dat zal te zijner 
tijd aan het algemeen bestuur worden voorgelegd. In dat programma worden verschillende aspecten nader uitgewerkt, 
zoals de communicatiestrategie, die vorm moet krijgen zodra duidelijk is wat de maatregelen concreet inhouden en 
hoe met de schaderegeling moet worden omgegaan. Veel fracties hebben hierover gesproken, maar voor dit moment 
volstaat een verwijzing naar die nadere uitwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de aandachtspunten die nu 
zijn genoemd. Het algemeen bestuur geeft aan zo veel mogelijk vooraf duidelijk te willen hebben, bijvoorbeeld als het 
gaat om de schaderegeling. Hij merkt daarbij op dat zich situaties kunnen voordoen waarbij achteraf pas blijkt dat er 
iets van schadecompensatie nodig is. Die mogelijkheid wordt hier benoemd. Richting de heer Schalkwijk merkt hij op 
dat er bij Wilnis geen sprake was van wateroverlast, maar van een dijkverschuiving. Het waterschap wordt geacht 
voor veilige dijken te zorgen. Ook daarbij worden maatregelen wel eens gefaseerd uitgevoerd, als dit financieel beter 
uitkomt en als dit verantwoord kan. Bij Wilnis speelt een andere, meer principiële discussie: in hoeverre moet een 
waterschap weten wat er in zijn dijk gebeurt als de kennis ontbreekt om dat te weten? Hij wijst op de vraag van de 
heer Ten Hove in hoeverre een eigenaar wateroverlast als een eigen risico kan aanmerken. Hij vermoedt dat die 
vraag kan worden beantwoord zodra het maatregelenprogramma op tafel ligt. Dan is in kaart gebracht hoe het zit met 
de schaderegelingen vooraf en de mogelijkheid om schade achteraf te compenseren als dat redelijk wordt geacht. 
Dan moet er ook gecommuniceerd worden en kan de ondernemer ook inschatten hoe het uitpakt. Hij merkt op dat 
veel agrariërs wateroverlast in het najaar niet zo bezwaarlijk vinden, maar dat dit bij wateroverlast eind mei heel 
anders is. 
 
De heer Ten Hove (VVD) vraagt of de heer Poelmann nu stelt dat het waterschap aansprakelijk kan worden gesteld bij 
uitzonderlijke weersomstandigheden. 
 
De heer Poelmann heeft dit niet willen beweren. Hij heeft op 23 mei met andere dijkgraven een werkbezoek gebracht 
aan Den Bosch, waar enorm wordt geïnvesteerd in de opvang van water om de stad heen. Bij Den Bosch komen twee 
rivieren bij elkaar en is er een groot achterland. Een soortgelijke situatie kent het gebied van De Stichtse Rijnlanden 
niet. Daarbij is 80 mm in 24 uur, zoals in Overijssel, heel erg veel en overlast is dan bijna niet te voorkomen. Het 
waterschap kan inderdaad gebruikmaken van de GLB-gelden en moet dat ook doen. Het nieuwe klimaatscenario is 
niet van invloed geweest op deze notitie. Er komen ieder jaar nieuwe onderzoeken. Het waterschap zal altijd de vinger 
aan de pols houden, scenario’s bestuderen en waar nodig maatregelen voorstellen. De kosten voor het 
monitoringssysteem heeft hij niet paraat, maar worden vermoedelijk meegenomen in de reguliere budgetten. Hij zal de 
kosten toelichten in de nadere uitwerking van de maatregelen. Richting de heer Verkaik geeft hij aan dat hij niet 
verwacht dat er de komende tijd in Rijnenburg zal worden gebouwd. Hij verwacht niet dat de provincie Utrecht en de 
gemeente Utrecht bereid zullen zijn om Nieuwegein daar te laten bouwen. Richting de heer Verweij en mevrouw 
Balkema geeft hij aan dat het college met deze nota beleid neerlegt voor de omgang met wateroverlast. Het 
waterschap heeft een inspanningsverplichting – volgend uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) uit 2002 –, 
maar er is inmiddels een nieuw bestuursakkoord, waarin ook nadrukkelijk wordt gekeken naar kosten en efficiënt 
werken. Een van de achtergronden van de nieuwe strategie is dat men wil bereiken dat er voldoende veiligheid en 
geborgenheid is voor de ingelanden, terwijl men tegelijkertijd de kosten wil beheersen. Daarom is men gaan kijken of 
men de overlast te lijf kan gaan op een manier die minder geld kost dan in het eerste NBW, toen er nog werd ingezet 
op robuuste en radicale fysieke maatregelen. De gedachtevorming over de aanpak van wateroverlast is gewijzigd, 
zeker ook bij het college, en dat is tot op zekere hoogte inderdaad een trendbreuk. Het college denkt dat die nieuwe 
koers op een goede manier kan worden uitgewerkt in maatregelen. 
 
Mevrouw Balkema (PvdA) wijst bij interruptie op de vraag waarom het laatste restje van de wateropgave via een 
schaderegeling zou moeten worden afgedekt. 
 
De heer Poelmann licht toe dat een schaderegeling investeringen scheelt. Het waterschap kan, als dit vooraf 
overeengekomen is, accepteren dat er schade ontstaat en deze vergoeden als die optreedt. Daarmee vermijdt men 
een grote investering die gezien het effect mogelijk niet gerechtvaardigd is. 
 
Mevrouw Balkema (PvdA) kan zich vinden in die lijn, maar dan blijft de vraag staan of en in hoeverre het waterschap 
aansprakelijk is voor wateroverlast. 
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De heer Poelmann licht toe dat het college de komende maanden in beeld gaat brengen wanneer het waterschap wat 
zou moeten betalen. De actiepunten 6 en 7 gaan over die vraag. Ten aanzien van de realisatie van de Wateropgave 
Wateroverlast in de afgelopen zes jaar stelt hij dat het waterschap naar zijn overtuiging meer heeft gehaald dan 3%. In 
2016 wordt het gemaal Waardsedijk gerealiseerd, wat belangrijk is om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. 
Dan zal het percentage drastisch omhooggaan. Hij zegt toe nog eens na te gaan welk deel van de wateropgave op dit 
moment is gerealiseerd: het percentage van 3% is naar hij weet niet genoemd tijdens de commissievergadering. 
(actie 275) 
 
De heer Verweij (CU) merkt bij interruptie op er tijdens de commissievergadering over dit onderwerp is gesproken. Er 
staan getallen in de notitie over de wateropgave in 2008, maar ook over de nieuwe wateropgave. Die maken duidelijk 
dat de opgave slechts met 3% is verminderd, terwijl het doel 100% was. Daarnaast is het gemaal Waardsedijk nog 
niet gerealiseerd. 
 
De heer Poelmann licht toe dat het realiseren van een gemaal veel voeten in de aarde heeft. Hij komt terug op de 
percentages. Hij wijst tot slot op het mandaatbesluit: wanneer het waterschap op een andere manier wil gaan werken 
dan in de provinciale waterverordening is opgenomen en wanneer het algemeen bestuur het dagelijks bestuur steunt 
in die koers, dan is het logisch wanneer het dagelijks bestuur het mandaat krijgt om hierover te overleggen met de 
provincie. 
 
Tweede termijn 
De heer Schalkwijk (Agrariërs) merkt ten aanzien van de GLB-gelden op dat het heel lastig is om die op de juiste 
plaats te laten landen en hij vraagt zich dan ook af hoe het waterschap daar gebruik van wil maken, behalve als 
cofinanciering bij investeringen van het waterschap. Het waterschap staat niet vooraan als het gaat om het innen van 
GLB-gelden. De suggestie van de heer Verheul om GLB-gelden in te zetten voor een schaderegeling ondersteunt hij 
niet: het is vooraf niet gezegd dat er schade moet worden gecompenseerd en de GLB-gelden zijn gelabeld. Mocht het 
geld uiteindelijk niet nodig zijn, dan vloeit het terug naar Brussel. Hij wijst op de discussie over schadevergoeding bij 
wateroverlast: wanneer een individuele ondernemer zelf kan bepalen hoe hij zich wapent tegen overlast, dan hoeft er 
geen schade op te treden en is er ook geen regeling nodig. Maar de individuele ondernemer is afhankelijk van het 
waterschap. Water in het stedelijk gebied vloeit over het algemeen snel af naar een lager gebied, waar dan de schade 
ontstaat. Daar kan de ondernemer zich niet tegen wapenen en daarom is een schadevergoeding wel gepast. 
 
De heer Ten Hove (VVD) herinnert zich een rapport van de OESO waarin stond dat agrariërs bovenmatig 
gebruikmaakten van waterschapsregelingen. Dat sluit naadloos aan bij de vraag van zowel VVD als PvdA: dat er bij 
de uitwerking van de strategieën mogelijk een scenario uitkomt waarin er geen schade wordt vergoed, op basis van 
het gegeven dat het waterschap in zijn doelmatigheidsaanpak al voldoende maatregelen heeft getroffen en het 
handelen van het waterschap rechtmatig is. 
 
De heer Kupers (Bedrijven) vraagt of het klimaatscenario 2014 nu een verslechtering is of niet. De fractie Bedrijven is 
er niet voor om af te zien van verruiming van het watersysteem en dit met een schaderegeling te compenseren. Dat 
leidt tot ongelijkheid en veel gedoe. Het is beter om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Daartoe moet men de 
watertoets veel zwaarder optuigen. Die suggestie wordt ook gedaan in het stuk. Is het college bereid om de watertoets 
na overleg met de provincie zwaarder op te tuigen, ook gezien de relatie met een gebied als Rijnenburg? 
Bezuinigingen op de watergangen mogen in geen geval leiden tot een vergroting van het areaal met wateroverlast. 
Wat betreft de communicatie merkt spreker op dat het stuk eerst beter moet worden uitgewerkt. 
 
De voorzitter merkt op dat er in 2013 voor het maaionderhoud wel een bezuinigingskaart is geweest. Er draait nu een 
proef om te bekijken of dat tot extra wateroverlast zou kunnen leiden. 
 
De heer Verweij (CU) stelt dat het algemeen bestuur heldere kaders probeert mee te geven. Met dit voorstel neemt 
het algemeen bestuur kennis van de huidige wateropgave en de oplossingen worden uitgewerkt in het 
maatregelenprogramma. Daarnaast zal er ook worden gekeken naar schadevergoedingen. Hij is het roerend eens met 
die lijn. Hij kan zich ook vinden in een mandaat, zodat het college kan zorgen dat een en ander conform wet- en 
regelgeving met de provincie wordt geregeld. Maar hij mist een gevoel van urgentie als het gaat om het oplossen van 
de wateropgave. In de toelichting geeft het college aan eind dit jaar een conceptmaatregelenprogramma te willen 
voorleggen en hij vraagt het college om dat toe te voegen aan het besluit. Hij merkt op dat dit maatregelenpakket met 
de schaderegeling ter visie zal worden gelegd. Dit kan men beschouwen als een testperiode. Het college wil 
proefdraaien met dit pakket, maar wil men er echt mee gaan werken, dan is er eerst een definitief besluit nodig. 
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Mevrouw Balkema (PvdA) stelt dat de VVD-fractie de vraag over de schaderegeling heel goed nader heeft toegelicht. 
Ze merkt naar aanleiding van pagina 12 van bijlage C op dat geen van de waterschappen nu een schaderegeling 
heeft voor wateroverlast. Ze wijst op de consistentie van beleid: wanneer De Stichtse Rijnlanden een schaderegeling 
hanteert, en net over de grens van het gebied gebeurt dat niet, dan is dat niet consistent. Ze pleit voor landelijke 
afstemming. 
 
De heer Verheul (CDA) stelt voor nu geen discussie te voeren over de GLB-gelden. Helder is dat er nog veel 
onduidelijk is, maar niet geschoten is altijd mis. Hij vraagt het college om een tijdpad voor de ontwikkeling van een 
schaderegeling. 
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) sluit zich aan bij de vragen van de heer Ten Hove en mevrouw Balkema. Richting de heer 
Schalkwijk vraagt ze of het niet zo is dat juist door de bodemdaling de kans op wateroverlast is toegenomen en dat de 
bodemdaling op haar beurt weer een gevolg is van het faciliteren van agrariërs. Ze wijst op besluitpunt 3 over het 
mandaat aan het college om afspraken te maken met de provincie over de provinciale waterverordening. Op zich 
steunt ze die lijn, maar of het uiteindelijke oordeel ook positief is, hangt af van het maatregelenpakket en de 
schaderegeling. Ze vreest dat er nu in een vroeg stadium afspraken worden gemaakt met de provincie, terwijl het 
algemeen bestuur achteraf oordeelt dat het toch geen goed plan is en dat het uiteindelijk toch beter is om duurzame 
maatregelen toe te passen in plaats van een schaderegeling. 
 
De heer Jansen (AWP) sluit zich aan bij de opmerkingen over de schaderegeling. Wat betreft de communicatie lijkt het 
hem verstandig om ingezetenen al te informeren over de aanstaande beleidswijziging en de komende uitwerking van 
maatregelen. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann stelt dat het bij de GLB-middelen altijd gezocht zal worden naar combinaties met andere 
maatregelen, bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water of natuurregelingen. Hij kijkt uit naar de uitwerking van het 
dossier Zoetwater. Naar verwachting komt in de Deltabeslissing te staan dat er 40 miljoen euro beschikbaar komt voor 
de realisatie van de KWA+. Dat biedt ook weer kansen voor de verruiming van de watergangen en daarmee het 
opvangen van wateroverlast. Er wordt altijd gezocht naar synergie. De opmerking van de heer Schalkwijk neemt hij 
mee: wanneer het stedelijk gebied het water laten afvloeien naar het landelijk gebied, dan heeft men daar rekening 
mee te houden. Het is ook een van de achtergronden van het voorliggende beleid. Hij betwijfelt of het OESO-rapport 
letterlijk stelt dat ‘agrariërs bovenmatig gebruikmaken van regelingen’. Zo zou men ook kunnen stellen dat 
intellectuelen van de Amsterdamse grachtengordel bovenmatig gebruikmaken van de landelijke cultuursubsidies. 
 
De heer Ten Hove (VVD) merkt bij interruptie op dat de omvang van de cultuursubsidies in het niet valt bij die van 
agrarische subsidies. 
 
De heer Poelmann licht toe dat hij de vergelijking natuurlijk niet serieus bedoelde. Hij vervolgt dat het college de 
opmerkingen ten aanzien van de rechtmatigheid van het beleid zal meenemen bij de uitwerking van het 
maatregelenpakket. 
 
De heer Woittiez (VVD) vraagt de toezegging om ook een scenario uit te werken waarin er geen schadevergoeding is. 
 
De heer Poelmann zegt dit toe. 
 
De heer Schalkwijk vraagt of de heer Woittiez dan ook accepteert dat er 10 tot 20 miljoen euro extra wordt 
geïnvesteerd. 
 
De heer Poelmann licht toe dat het gaat om een scenario: het is vervolgens aan het algemeen bestuur om een besluit 
te nemen. Richting de heer Kupers merkt hij op dat het waterschap bij de beleidsontwikkeling niet achter de jongste 
klimaatscenario’s moet aanlopen. Het is goed dat er klimaatscenario’s voor de toekomst worden gemaakt, maar die 
scenario’s hebben niet direct beleidswijzigingen tot doel. Het voorliggende beleid is gebaseerd op de scenario’s die tot 
zeer recent als de meest actuele golden. Nieuwe scenario’s worden uiteraard beoordeeld en waar nodig wordt het 
beleid erop aangepast, maar dat gebeurt niet overhaast. Over de watertoets is veel te zeggen. Bij elke nieuwe 
stedenbouwkundige ontwikkeling staat het waterschap vooraan met zijn watertoets. De minister zal waarschijnlijk ook 
meewerken aan de wens van waterschappen om de watertoets als wettelijk instrumentarium te behouden. De 
watertoets hoeft dus niet zwaar te worden opgetuigd. 
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De heer Kupers (Bedrijven) vraagt of het college de watertoets dan ook stringenter gaat toepassen bij nieuwe 
plannen. Het stuk stelt namelijk dat het standstill-beginsel wordt gehanteerd. 
 
De heer Poelmann benadrukt dat het waterschap bij nieuwe ontwikkelingen vooraan staat met de watertoets, om op 
een goede manier bij te sturen. 
 
De heer Kupers (Bedrijven) vraagt een concretere toezegging dat het waterschap de watertoets strikt zal toepassen. 
 
De heer Poelmann stelt dat hij zeer duidelijk is. De heer Verweij mist de urgentie. Het college voelt die urgentie wel 
degelijk, naast overigens de urgentie om te bezuinigen. Hij merkt op dat ook dijken soms pas na enkele jaren op orde 
worden gebracht, waarbij ook financiële aspecten een rol spelen. Hij zegt toe dat het maatregelenpakket voor het 
einde van het jaar aan het algemeen bestuur wordt verstuurd (actie 276). Het is niet nodig dat moment apart in het 
besluit te vermelden: het staat al in het stuk vermeld. Richting mevrouw Balkema geeft hij aan dat er voor zover hij 
weet op dit moment geen andere waterschappen zijn die met schaderegelingen vooraf werken. De Stichtse Rijnlanden 
is wat dat betreft een voortrekker. Hij zal over dit onderwerp spreken met zijn collega’s, maar voorop staat dat het 
waterschap autonome afwegingen kan maken. Dat betekent dat beleid niet altijd uniform is, en voor ingezetenen kan 
dat soms niet prettig zijn, maar dat is een gevolg van gedecentraliseerd bestuur. De bodemdaling zet door en zal ook 
in de toekomst tot nieuwe maatregelen leiden. Wanneer er geen mensen waren komen wonen in het gebied, waren er 
geen dijken geweest en lag het land 5 m boven de zeespiegel. Maar dat is nu eenmaal niet het geval. 
 
Mevrouw Bodewitz (PVDD) stelt bij interruptie dat de bodemdaling wel veel ernstiger is vanwege het toegepaste 
waterpeil. 
 
De heer Poelmann beschouwt dit als een stelling van mevrouw Bodewitz. Hij vervolgt dat het college niet voortijdig 
afspraken zal maken met de provincie. Er zal worden overlegd, maar het college zal altijd het voorbehoud van 
instemming door het algemeen bestuur maken. Eerst moet het maatregelenpakket zijn vastgesteld, voor een regeling 
met de provincie definitief wordt gemaakt. Hij onderschrijft dat ingezetenen op de hoogte moeten worden gehouden 
van ontwikkelingen, maar het waterschap gaat op dit moment nog geen folders maken. 
 
De voorzitter rondt de beraadslaging af. 
 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Poelmann. 
 
4.2a Motie ‘Social Return’ 
De heer Reerink (PvdA) memoreert dat de PvdA-fractie het fenomeen Social Return in het algemeen bestuur aan de 
orde heeft gesteld. De fractie was dan ook blij dat het college met een voorstel kwam. Dat voorstel is besproken in de 
afgelopen vergadering van de commissie BMZ. Het stuk bevat een visie op Social Return en het college stelt voor om 
een pilot te starten. De PvdA-fractie wil geen pilot: Social Return moet direct organisatiebreed tot uitvoering worden 
gebracht. De PvdA-fractie wil daarnaast een tijdige rapportage, zodat de aanpak van het onderwerp niet opnieuw 
vertraging oploopt. De fractie heeft een motie opgesteld. Deze is verstuurd aan alle fracties. Dat heeft geleid tot een 
kleine wijziging in het dictum. Aan het dictum is het woord ‘beduidend’ toegevoegd: ‘(…) met als uitgangspunt dat het 
niet beduidend duurder in de kosten mag zijn.’ Bij de tweede bullet is het woord ‘gestreefd’ gebruikt, omdat Social 
Return niet moet worden toegepast waar dit evident onverstandig is. Bij de laatste bullet licht hij toe dat de PvdA-
fractie in ieder geval nog dit jaar een rapportage wil. Zou men immers de standaardrapportage afwachten, dan zou het 
gaan om de jaarrapportage die pas in mei 2015 uitkomt. Dat is te laat, en de jaarrapportage is te beknopt. De PvdA-
fractie heeft de motie opgesteld en de fracties van de PVDD, CDA en CU hebben de motie mede ondertekend. 
 
Motie volgnummer 2 
 
Titel: Social Return 
 
Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in vergadering bijeen op 28 mei 2014  
 
Dictum: 
Draagt het college van dijkgraaf en hoogheemraden op: 
Social Return op te nemen in het aanbestedings- en inkoopbeleid, met als uitgangspunt dat het niet beduidend 
duurder in de kosten mag zijn;  
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binnen de eigen waterschapsorganisatie een personeelsbeleid te voeren waarbij er bij alle diensten en afdelingen 
naar gestreefd wordt om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben en een voldoende mate van 
stagemogelijkheden aan te bieden; 
over de uitvoering hiervan binnen 6 maanden te rapporteren,  
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
De motie is ondertekend door de fractievoorzitters van PvdA, CDA, PVDD en CU.  
 
 
De heer Poelmann draagt het voorzitterschap over aan de heer Van der Maat. 
 
Eerste termijn 
De heer Woittiez (VVD) licht toe de gedachte van de motie zeer sympathiek te vinden. Het is belangrijk om mensen 
niet te stigmatiseren en te bekijken wat ze wel kunnen en niet wat ze niet kunnen. Juist om die reden zal de VVD-
fractie de motie niet steunen. De VVD-fractie gelooft niet dat de werkelijkheid zich voegt naar gestelde normen en 
regels. Daarnaast leiden labels als Wajonger of WAO’er juist tot stigmatisering. Straks is men een gecertificeerd 
‘Social Returner’ en daar echt in de aap gelogeerd. 
 
Mevrouw Van der Nat (PvdA) merkt op dat het betoog van de heer Woittiez sterker was geweest als hij zich wat 
minder badinerend had uitgelaten. 
 
De heer Verweij (CU) stelt dat in de commissie uitgebreid is gesproken over dit onderwerp. De motie behelst een 
prima aanvulling op het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen en hij complimenteert de fractie van de 
PvdA met dit initiatief. 
 
De heer De Jong (CDA) licht toe dat de CDA-fractie de motie heeft ondertekend omdat ook de CDA-fractie van 
mening is dat het waterschap als publiek orgaan een maatschappelijke functie heeft. Bij het uitvoeren van zijn taken 
moet het waterschap waar mogelijk ook op het gebied van Social Return activiteiten ondernemen. Spreker 
onderschrijft het betoog van de heer Woittiez waar deze stelt dat er geen knellende kaders moeten worden 
vastgesteld, maar het algemeen bestuur kan wel intenties uitspreken en dat gebeurt in deze motie op een zorgvuldige 
manier. 
 
De heer Van der Zaag (AWP) sluit zich aan bij dit betoog. Zijn fractie steunt deze motie. 
 
De heer Kupers (Bedrijven) geeft aan over het algemeen geen voorstander te zijn van dit soort initiatieven. Wel kan 
men eventueel een pilot steunen. 
 
De heer Jansen (WN) stelt dat het algemeen bestuur zich moet realiseren dat het waterschap sinds vijf jaar een 
politiek orgaan is, met gekozen politieke partijen. Dat betekent dat ook over dit soort zaken binnen het waterschap 
gesproken kan worden. De WN-fractie vindt dat een onderwerp als Social Return ook besproken hoort te worden 
binnen het waterschap. Met deze motie wordt die rol opgepakt. Water Natuurlijk is blij met de nuancering van de motie 
en zal deze van harte ondersteunen. 
 
De heer De Beaufort (Bos- en Natuureigenaren) merkt op dat de geborgden niet gekozen zijn, anders dan de 
vertegenwoordigers van de politieke partijen. De Bos- en Natuureigenaren zijn als beheerders van grote 
natuurterreinen met een publieke functie gewend een maatschappelijke functie te vervullen. In dat licht ondersteunt hij 
de strekking van deze motie van harte, waarbij het essentieel is om niet te verzanden in allerlei regeltjes. Dan zou de 
motie averechts uitwerken. 
 
Beantwoording 
De heer Poelmann heeft de motie niet kunnen bespreken met het college, maar durft wel namens het college te 
stellen dat het Social Return heel serieus neemt. De heer Reerink wil dat het college zich niet beperkt tot een pilot. Bij 
het aanbestedings- en inkoopbeleid is een belangrijke voorwaarde dat de kosten niet beduidend hoger uitvallen en hij 
merkt op dat het waterschap voor de grootste aanbesteding in zijn geschiedenis staat, voor de nieuwe rwzi in Utrecht. 
Aan die voorwaarde komt de motie tegemoet, aangenomen dat een bedrag van 10 miljoen euro op een totale 
investering van 160 miljoen euro als ‘beduidend hoger’ wordt beschouwd. Hij heeft uit de toelichting van de heer 
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Reerink begrepen dat hij de motie ook zo bedoelt. Ten aanzien van de tweede bullet merkt hij op dat in de Quotumwet 
het percentage van 5% is vervangen door een onnavolgbare formule. De motie stelt dat het moet gaan om een 
streven en hij merkt op dat 5% niet realistisch is. Het waterschap heeft 125 muskusrattenbestrijders in dienst, maar 
daarbinnen zal het niet lukken om 5% arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen: daarvoor is het werk te zwaar. 
Op kantoor zijn er wel wat mogelijkheden, maar bijvoorbeeld bij de aanpak van wateroverlast zijn de mogelijkheden 
beperkt. Het streven onderschrijft hij, al zou hij het percentage van 5% niet gekozen hebben. Hij begrijpt dat het 
algemeen bestuur nog voor de verkiezingen een rapportage wenst en hij zegt toe nog dit jaar te rapporteren. Hij 
begrijpt ook de bezwaren van de heer Woittiez, maar de heer Reerink heeft ook duidelijk gemaakt dat het allereerst 
om intenties gaat, en niet om harde normen. 
 
De heer Reerink (PvdA) valt het op dat de VVD-fractie in de commissie dit initiatief nog steunde, maar toch tegen is. 
Bovendien heeft de VVD in zowel de provincie Noord-Holland als Utrecht juist voor een dergelijke motie gestemd. 
 
De heer Woittiez (VVD) merkt op dat de VVD-fractie tijdens de commissiebehandeling vragen over het voorstel heeft 
gesteld en bij die gelegenheid nog geen politiek standpunt heeft ingenomen. 
 
De heer Reerink (PvdA) licht toe dat de insteek van de VVD tijdens de commissievergadering positief was. Hij merkt 
daarnaast op dat onderzoek van de provincie Gelderland heeft uitgewezen dat Social Return niet duurder hoeft te zijn. 
 
De heer Woittiez (VVD) verduidelijkt dat de VVD-fractie een groot voorstander is van het doel van Social Return, als 
dit via het vrije spel van maatschappelijke krachten tot stand komt. Dan mag het percentage ook ver uitstijgen boven 
5%, maar men moet het niet op deze manier willen regelen. 
 
De voorzitter rondt daarop de beraadslaging af. 
 
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Poelmann. 
 
Besluitvormend deel 
 
5.1b Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast 
Stemverklaring 
De heer Verweij (CU) gaat akkoord met de besluitpunten 1 en 2. Bij besluitpunt 3 is volstrekt onduidelijk welk mandaat 
aan het college wordt gegeven en daar kan hij niet mee instemmen. 
 
De heer Kupers (Bedrijven) vindt de toezeggingen te beperkt. Daarnaast is het stuk nog te onduidelijk en onvoldoende 
uitgewerkt. Hij zal het voorstel niet steunen. 
 
De heer Terpstra (W@I) sluit zich aan bij de opmerking van de heer Verweij. 
 
Stemming 
Aantal aanwezige leden: 25 
Voor stemmen 24 leden. 
Tegen het voorstel stemt de fractie Bedrijven. 
Voor het voorstel stemmen alle overige fracties. 
Het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 1 tegen, waarbij de fracties van CU en W@I geacht moeten 
worden tegen besluitpunt 3 te hebben gestemd. 
 
Besloten wordt: 
1. de hertoetste Wateropgave Wateroverlast van 1150 ha, als primair uitgangspunt voor het opstellen van uitvoeren 

van het maatregelenprogramma, voor kennisgeving aan te nemen; 
2. het in dit voorstel geformuleerde voorkeursalternatief voor de Implementatiestrategie Wateropgave Wateroverlast 

als uitgangspunt te nemen voor de nadere uitwerking van het maatregelprogramma (alternatief “doelmatig”); 
3. D&H te mandateren om afspraken te maken met de provincie Utrecht over aanpassingen aan de provinciale 

waterverordening ten aanzien van de Wateropgave Wateroverlast. 
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5.2b Motie ‘Social Return’ 
Stemverklaring 
De heer Kupers (Bedrijven) stelt dat het waterschap niet verder moet gaan dan wat wettelijk vereist is. De motie wijst 
een pilot af, terwijl dat nog wel op zijn steun had kunnen rekenen. Hij zal de motie niet steunen. 
 
Stemming 
Aantal aanwezige leden: 25 
Tegen de motie stemmen de fracties van de VVD, W@I en Bedrijven. 
Voor de motie stemmen alle overige fracties. 
 
De motie wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 5 tegen. 
 
Informerend deel 
 
6.1 Mededelingen 
De heer Van der Maat meldt dat de leden van het algemeen bestuur begin juli een uitnodiging mogen verwachten om 
naar de werken van de Enkele Wiericke te kijken. 
 
Mevrouw Van der Vorm meldt dat op maandag 2 juni de motoren van het grote gemaal Haarrijk in Maarssenbroek in 
het gemaal zullen worden gehesen. Voor nadere informatie kan men contact met haar opnemen. 
 
6.2 Ingekomen stukken 
6.2a Reactie op tweede bestuurlijke consultatie Deltaprogramma 
Geen opmerkingen. 
 
7. Rondvraag 
De heer De Jong (CDA) stelt voor dat fracties die moties indienen deze in het vervolg naar het secretariaat sturen, 
zodat ze direct bij het agendapunt in iBabs kunnen worden geplaatst en fracties er kennis van kunnen nemen. 
 
De voorzitter merkt op dat een motie pas een motie is als deze is ingediend tijdens de vergadering. Het staat fracties 
daarnaast vrij om elkaar via e-mail op de hoogte te houden. Hij is er niet voor moties als vergaderstuk in iBabs te 
plaatsen. 
 
De heer Reerink (PvdA) merkt op dat de motie twee weken geleden is rondgestuurd. Hij stelt voor een 
agenderingsverzoek als apart bericht te plaatsen, want in dit geval bleek dat het onderwerp van het bericht te lang 
werd, waardoor slechts een van de onderwerpen van het bericht in het oog sprong en sommige mensen het 
agenderingsverzoek voor de motie niet hadden opgemerkt. 
 
De heer De Jong (CDA) stelt dat omdat men nu iBabs gebruikt, het zeer voor de hand ligt om ook moties hierin op te 
nemen. 
 
De voorzitter zegt toe na te gaan of dit formeel is toegestaan. (actie 277) 
 
De heer Verkaik (W@I) vraagt wat er gaat gebeuren met het huis van de machinist van het gemaal Willeskop, dat 
sinds vorig jaar leegstaat. 
 
De voorzitter zegt toe op die vraag terug te komen. (actie 278) 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2014, 
 
Voorzitter, P.J.M. Poelmann 

 
Secretaris, J. Goedhart 


