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1. Opening en vaststelling agenda
Hans van Daalen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder Dennis
Gudden als wethouder van de gemeente Wageningen.
Frans ter Maten (Waterschap) en Jan Baerends (Baarn) hebben zich afgemeld.
2. Verslag vorige vergadering 12 november 2015
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen












Introductie Maarten Groenen. Maarten is sinds 1 april de nieuwe medewerker meten en
monitoren. Hij stelt zich voor in de vergadering en geeft kort de werkzaamheden weer die
hij gaat uitvoeren.
Aansluiten bij de City Deal. Het Platform heeft op 17 mei jl. een uitnodiging gehad om
aan te sluiten bij City Deal en onze aanvraag om aan te sluiten is gehonoreerd. Wat de
consequenties zijn wordt schriftelijk toegestuurd aangezien het te kort dag was voor deze
vergadering om dat inzichtelijk te maken. Actie Kernteam
Aandacht voor de uitwisseling van personeel. Samenwerken levert ook kansen op, zoals
samen werkzaamheden/projecten op te pakken. Er zijn enkele initiatieven geweest maar
die hebben niet geresulteerd in concrete acties. We kunnen veel van elkaar leren en zaken slim aanpakken. Graag hier aandacht voor.
Vaststellen Visie Natuurlijk Ontwikkelen. Door gemeenten en het waterschap is de visie
opgesteld. Een uitkomst van deze visie is dat het waterschap geld beschikbaar heeft gesteld voor afkoppelprojecten bij gemeenten. Een oproep aan diegenen waar de visie nog
niet is vastgesteld dit alsnog te doen.
Op dit moment worden de juridische details uitgewerkt om de bijdragen aan projecten
van gemeenten te kunnen doen.
Voortgang Meten en Monitoren. De afgelopen jaren heeft de uitvoeringsorganisatie van
het Platform voor iedere deelnemer een inrichtings- en datacontrole uitgevoerd. De resultaten worden vastgelegd in zgn. controlerapporten die worden besproken met de deelnemers. De actiepunten die daaruit naar voren zijn gekomen zijn afgelopen jaar gedeeld
met bestuurders, managers en ambtenaren. Ook dit jaar is de controle uitgevoerd en besproken met de deelnemers. Daarbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan het behalen
van onze gemeenschappelijke doelen zoals vastgelegd in het programma ‘Meten en Monitoren’. Eind mei, begin juni zullen de bevindingen naar iedereen worden opgestuurd.
Hans van Daalen roept de wethouders op aandacht voor de acties te hebben
Bert van Vreeswijk roept iedereen op die zich nog niet heeft aangemeld om vrijdagmiddag 17 juni aanwezig te zijn bij de opening van de energie- en grondstoffenfabriek
Amersfoort.
Bert van Vreeswijk vraagt om aandacht voor de jaarplannen die per AWT (afvalwaterteam) worden opgesteld om deze bestuurlijk vast te stellen en borgen dat de jaarplannen
ook worden uitgevoerd.

4. Installatie Regiegroep lid
Met het vertrek van Michiel Uitdehaag uit de Regiegroep, is er een vacature ontstaan. Wethouder
Wendy Ruwhof van de gemeente Renkum wordt voorgedragen. Unaniem wordt besloten dat zij
het nieuwe Regiegroeplid is en Hans van Daalen feliciteert haar met de benoeming.
5. Presentatie Lize Beekman Vitens
Lize Beekman complimenteerde het Platform met haar actieve rol, ook in de samenwerking met
Vitens. In deze samenwerking wordt vooral gekeken waar we elkaar kunnen vinden. Vitens richt
zich vooral op de kwaliteit van het grondwater, wat vooral in ons gebied gebruikt wordt voor waterwinning. De kwaliteit van het grondwater kent steeds meer bedreigingen. Samen met het waterschap en de gemeente Soest, wordt bijvoorbeeld onderzocht of de nieuwe woonwijk bij Soes-
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terberg een circulaire afvalwaterzuivering kan krijgen. Zodat de riolering niet door of langs het
kwetsbare Soestduinen hoeft (een zeer belangrijk waterwinningsgebied). Ook wil Vitens graag
meer samenwerken op het gebied van medicijnresten die via lekkende riolen de waterwinning in
de toekomst zouden kunnen bedreigen. Het ministerie heeft dit probleem inmiddels erkend en dit
helpt om actie te gaan ondernemen. Een onderzoek en/of pilot op dit gebied behoort tot de mogelijkheden.
Op het verhaal van Lize Beekman wordt door verschillende bestuurders gereageerd. Leon Meijer
geeft aan met het ziekenhuis in Ede in onderhandeling te zijn om medicijnresten te verwijderen
uit afvalwater. In de gemeente Renkum wordt in 2017 het incontinentiemateriaal apart ingezameld. Wendy Ruwhof vraagt hoe het kan dat er nog altijd woningen zijn die niet zijn aangesloten.
Lize Beekman geeft aan dat men niet verplicht is om aan te sluiten op de waterleiding en dat
hieraan wordt gewerkt.
Hans van Daalen vraagt Lize Beekman om regelmatig een stand van zaken door te geven.
6. Presentatie Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer
Aad Oomens gaf een presentatie over de uitkomsten van de werkgroep ’transparantie in financien’. Zij hebben een drietal vragen onderzocht rondom financiën. Respectievelijk gericht om het
vergelijken van de uitgaven, de wijze van afschrijven en de heffingsmaatstaf.
Belangrijkste conclusie ten aanzien van het vergelijken van uitgaven was dat het erg lastig is om
gegevens te uniformeren en met elkaar te vergelijken. Het kost veel tijd en energie, maar zal niet
veel opleveren. Conclusie ten aanzien van de wijze van afschrijven was dat een discussie hierover alleen zinvol is als in de breedte naar de totale gemeentelijke financiën wordt gekeken.
De kernvraag voor de heffingsmaatstaf ligt op het politieke vlak; Wie betaalt wat?
De presentatie van Aad Oomens is bijgevoegd.
7. Reflectie op aanpak door het Platform door Jaco Slomp VNG
Jaco Slomp, fiscalist van de VNG, gaf een reflectie op de problematiek. Allereerst gaf hij aan dat
de uitvoering van het bestuursakkoord water best goed gaat.
Ten aanzien van de operationele kosten moet er conform het advies van Depla, de begroting van
gemeenten worden opgebouwd op basis van uniforme grondslagen. Hier ligt nu een kans op de
opbouw door alle gemeenten gelijk te maken.
Ten aanzien van investeringen en rente merkte Jaco Slomp op dat dit vaak historisch is bepaald.
Hierbij is het gewenst om de discussie alleen te richten op het tarief en te kijken naar de stijging
van het tarief waarbij een stabiele lijn van inkomsten wordt uitgezet.
Ten aanzien van het onderdeel heffingsmaatstaf merkte Jaco Slomp op dat het innen van de
rioolheffing betekent: geld te heffen om een taak uit te voeren. Om bedrijven meer rioolheffing te
laten betalen heeft een risico in zich. Bedrijven hebben fiscale specialisten en kunnen de heffing
aanvechten. De heffingsmaatstaf moet worden bepaald op een grondbeginsel als de vervuiler of
de belanghebbende betaalt. Wanneer in de maatstaf ook stimuleringsmaatregelen voor het ander
omgaan met regenwater worden meegenomen heeft dit juridisch meer risico in zich.
Jan Kleijn gaf aan dat Rhenen overgaat naar het direct afschrijven van investeringen om op die
manier ervoor te zorgen dat onze kinderen niet met hele hoge lasten worden geconfronteerd.
Dick Vlastuin merkte op dat kosten van de riolering kostendekkend zijn en dat er wordt gespaard
voor toekomstige investeringen.
Frits Beckerman vroeg om niet over administratieve zaken te praten maar er voor te zorgen dat
het riool op orde moet zijn.
Leon Meijer beschreef daarentegen dat de rioolheffing wel degelijk een politieke component in
zich heeft en dat bedrijven in sommige gemeenten minder worden aangeslagen dan in de gemeente Ede. Hij riep op om er op een eerlijkere manier naar de heffingen bij bedrijven te kijken.
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Ten aanzien van het stimuleren van gewenst gedrag, bijvoorbeeld om korting te geven op de
heffing, Bert van Vreeswijk vraagt om welke mogelijkheden zijn er om gewenst gedrag te stimuleren. We zullen ook moeten kijken waar maatregelen de grootste effecten hebben.
In algemene zin wordt geconcludeerd dat:
 Er verschillen zijn tussen de bestuurders en ambtenaren wat betreft de discussie transparantie financiering;
 De noodzaak niet wordt gezien om zaken aan te passen of een discussie te voeren
over de heffingsmaatstaf. Dit is een lokale afweging.
 Onderkent wordt dat er vaak schotten zijn tussen de financiële afdelingen en de vakinhoudelijke afdeling.
Hans van Daalen rondde de discussie af en concludeerde dat we samenwerken en dat ieder voor
zich een opgave heeft. Dit is een spanningsveld.
Gevraagd wordt om het onderwerp financiële transparantie af te ronden en te agenderen in de
eerst volgende vergadering van de Regiegroep.
8. Vaststellen Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren is aangepast. Het kernteam van het Platform heeft een voorbeeldcollegevoorstel gemaakt en dit is rondgestuurd. De aanwezige wethouders ondertekenen de aangepaste overeenkomst.
9. Rondvraag
Wendy Ruwhof heeft een vraag van een gemeenteraadslid gekregen over discrepantie. Bert van
Vreeswijk zegt toe dat het Waterschap deze vraag gaat beantwoorden.
Hans van Daalen roept de aanwezigen op om op 1 september aanwezig te zijn bij de jaarlijkse
Platform dag. Die zal dit keer in Wageningen zijn.

