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heer M. Tigelaar

Aanwezig

Gemeente Baarn

heer J. Baerends
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Gemeente Barneveld

heer P.J.T. van Daalen
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Gemeente Leusden

heer J. Overweg

Aanwezig

Gemeente Nijkerk

heer G.D. Horst

Aanwezig

Gemeente Renkum

mevrouw W. Ruwhof
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Gemeente Renswoude
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Gemeente Rhenen

heer J. Kleijn
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heer T.A. van Dijk
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Heer F. ter Maaten

Waterschap Vallei en Veluwe

heer B. van Vreeswijk
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Mevrouw L. Beekman
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Afwezig

Afwezig
Aanwezig

Afwezig
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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter van het Bestuurlijk Platform Hans van Daalen opent de vergadering. Er zijn een
aantal nieuwe wethouders aanwezig. Er is een korte voorstelronde. Bert van Vreeswijk is opnieuw in het Dagelijks Bestuur van het waterschap gekozen en zal de plaats van Marjan Brouwer
overnemen in de Regiegroep van het Platform.
2. Verslag vorige vergadering 27 november 2014
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
• Deltaprogramma Zoet Water Oost Nederland
Het Platform heeft een subsidieverzoek ingediend bij het Deltaprogramma Zoet Water
Oost Nederland en deze is toegekend ter grootte van € 120.000,-. Hans van Daalen vertegenwoordigt onze regio in de overleggen. Er is een memo toegevoegd met daarin een
aantal voorstellen ter besluitvorming..
De aanwezige bestuurders onderschrijven unaniem de voorstellen. De gezamenlijke initiatieven ervaren aanwezigen als een belangrijke meerwaarde. De navolgende besluiten
worden genomen:
1:
De voorzitter van het PWVE, Hans van Daalen, te mandateren om namens het
Platform de Bestuursovereenkomst ZON (BOK) te ondertekenen. Collegebesluiten van
elke individuele gemeenten zijn niet nodig.
2.
De toegekende subsidie van € 120.000, - te besteden aan het in kaart brengen
van de klimaatgevolgen op de waterhuishouding in het gehele PWVE-gebied.
3.
Op platformniveau te bewaken dat het door gemeenten in het werkprogramma
ingebrachte investeringsvolume van € 6.000.000, - in de periode 2016-2021 wordt gerealiseerd).
4.
Periodiek een inventarisatie van de totale gemeentelijke investeringen in de
zoetwatervoorziening aan te leveren aan het RBO-Rijn Oost. Het Regionaal Bestuurlijk
Overleg (RBO) heeft de ambitie om de investeringen op regioniveau voor de planperiode
2016-2021 in beeld te brengen.
•

Afronding TU Delft
De afronding van de samenwerking met de TU Delft wordt toegelicht.. De financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden binnen het verleende mandaat van het Bestuurlijk Overleg zoals dat is besloten in de vorige vergadering.

•

Oproep om 3 september aanwezig te zijn
Op 3 september is er de jaarlijkse Platform dag waar bestuurders, managers en ambtenaren elkaar ontmoeten. Er is weer een inspirerend programma gemaakt en de oproep
aan iedereen om hierbij aanwezig te zijn. De locatie is het drinkwaterpompstation van Vitens in Soesterberg. Het programma wordt eind juni toegestuurd.

•

Raadsledenbijeenkomst Soest Baarn
In april heeft er een zeer leuke bijeenkomst van raadsleden van de gemeente Soest en
Baarn plaatsgevonden op de zuivering van Soest. In de raad werden in april stukken behandeld die betrekking hadden op riolering en zuivering en door het bezoek aan de zuivering werd het “zichtbaar” waar het geschrevene over ging. Er zijn veel positieve reacties geweest. Jan Baerends was daarbij aanwezig nog als raadslid en vond het bezoek
aan de zuivering indrukwekkend en bijzonder. Hans van Daalen beveelt alle wethouders
aan om zo’n bezoek te organiseren. Daarbij kunnen ze contact opnemen met Marijke
Jaarsma.

•

Meten en monitoren: aansluiting gemeente Nijkerk
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Geert Horst deelt mee dat de gemeente Nijkerk gaat aansluiten bij Meten en Monitoren
van het Platform. Nu zijn alle deelnemende gemeenten van het Platform aangesloten bij
dit project.
•

Concept voortgangsrapportage richting Tweede Kamer
Ter kennisname is de concept voortgangsrapportage toegevoegd. Jaarlijks moet aan de
Tweede Kamer worden gerapporteerd over de voortgang van het Bestuursakkoord Water. Er zijn geen opmerkingen.

•

Brief Visitatiecommissie
Ter kennisname is de beoordeling van het Platform door de Visitatiecommissie bijgevoegd. De visitatiecommissie heeft haar rapport in december 2014 opgeleverd. . De visitatiecommissie heeft haar werk afgerond. Hoe een eventuele vervolg eruit ziet, is nog
niet bekend.
Wendy Ruwhof vindt het een mooi resultaat waar we trots op mogen zijn en vraagt of het
mogelijk is om een raadsbrief te maken om op die wijze ook de raadsleden te informeren
over dit mooie resultaat. (actie kernteam).

5. Bestuurlijke Brief
Naar aanleiding van bestuurlijk overleg van eind november is een bestuurlijke brief opgesteld.
René Gmelig Meyling presenteert in het kort de hoofdlijnen van de bestuurlijke brief. We moeten
onze doelen blijven behalen zoals afgesproken in het bestuursakkoord Water. We gaan door met
het vastgestelde Parapluplan en gaan in 2015 een focus aanbrengen op twee onderwerpen waar
we onze afgesproken doelen mee kunnen realiseren om de heffingen voor de burger in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Dit zijn:
1.Inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem: met meer inzicht kunnen we betere maatregelen nemen en overlast en klachten verminderen. Hier zijn stappen in te maken en
Marije Stronks (agendapunt 5) ligt dit toe. De visitatiecommissie roemt ons samenwerkingsverband ook op dit onderwerp en dan moeten we er ook aandacht aan blijven geven.
2. Gebiedsgerichte aanpak van klimaatverandering en vervanging: Hier ligt een grote financiële opgave. Hoe lossen we de klimaatverandering op. Dit vraagt om een slimme werkwijze
die bij uitstek opgepakt kan worden op regionaal niveau. Net als er een gezicht voor Meten en
monitoren is, zal deze er ook voor dit onderwerp moeten worden gezocht. De trekker van dit
thema zal uit de eigen organisaties worden gezocht. Deze persoon gaat ook het Deltaprogrammaa Zoetwater coördineren.
Begroting is toegevoegd voor het jaar 2015. Nu de overeenkomst met de TU Delft is ontbonden kan de begroting gelijk blijven aan die van het jaar 2014.
De vergadering concludeerde dat het een helder verhaal is en stemmen allemaal in met de koers
die is uitgeschreven en de begroting van 2015. Hiermee is een goede richting naar de toekomst
uitgesproken en vastgelegd.
Leon Meijer geeft aan dat binding en branding geen doel op zich moet zijn en heeft moeite dit te
benoemen als apart speerpunt. De bestuurlijke brief zal op dit punt worden aangepast. (actie
kernteam).
6. Presentatie werkzaamheden uitvoeringsorganisatie
Marije Stronks presenteert de bestuurders de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie (uvo)
meten en monitoren. Zij geeft inzicht in waar betaal je voor en wat krijg je er voor terug. Het is
van belang om goed inzicht te krijgen in de werking van het afvalwatersysteem om vroegtijdig het
niet-functioneren van het systeem op te sporen. Problemen als gevolg van verstoppingen of ongewenste overstortingen kunnen worden voorkomen. De uvo legt de bevindingen vast in controle
rapporten en bespreekt per gemeenten de actiepunten die nodig zijn om stappen verder te ko-
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men. Ook de managers zijn daarbij betrokken. Het doel is om van reactief optreden, naar proactief optreden te komen.
Wendy Ruwhof vindt het goed om te laten zien hoe de gemeente er voor staat op het gebied van
meten en monitoren en vraagt om het controle rapport toe te sturen. (actie Marije Stronks: toesturen controle rapporten aan de bestuurders.
7. Uitbreiding van de werkzaamheden UVO
Binnen het samenwerkingsverband Noord-Veluwe wordt ook een start gemaakt met meten en
monitoren en ook daar wil men menskracht aantrekken. Voorgesteld wordt om deze persoon ook
onder te brengen bij de uitvoeringsorganisatie. Hier wordt unaniem mee ingestemd.
8. Presentatie visie op de afvalwaterketen
De drie samenwerkingsverbanden binnen het Waterschap hebben gezamenlijk een visie op de
afvalwaterketen opgesteld. Wim van Vilsteren gaf een presentatie.
De bestuurders vinden dat het een enthousiast en inspirerend verhaal is maar vragen wel hoe
deze visie vertaald wordt naar de praktijk en willen graag meer concreetheid in het verhaal.
Het onderdeel kosten in de visie is nog in bewerking. De vraag is hoe maatregelen in de toekomst moeten worden bekostigd. Hans van Daalen roept op om niet alles tot op de euro uit te
zoeken. Het moet gaan om het gevoel dat elke partij een redelijke bijdrage levert. Leon Meijer
vraagt om niet te lang te onderzoeken hoe de kostenverdeling tussen waterschap en gemeente
er uit moet komen te zien. De vraag is hoe investeer je met elkaar in de afvalwaterketen. Is een
fonds daarbij geen oplossing?
9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

