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Onderstaand de lijst met aan- en afwezigen.
Organisatie

Vertegenwoordiger

aan/afmelding

Gemeente Amersfoort

heer M. Tigelaar

Aanwezig

Gemeente Baarn

mevrouw M.M. Breukelaar

Aanwezig

Gemeente Barneveld

heer P.J.T. van Daalen

Aanwezig

Gemeente Bunschoten

heer W. Heinen

Gemeente Ede

heer L. Meijer

Gemeente Eemnes

heer H. Zoetman

Gemeente Leusden

heer H.A.W. van Beurden

Gemeente Nijkerk

heer G.D. Horst

Gemeente Renkum

mevrouw W. Ruwhof

Gemeente Renswoude

heer D. Vlastuin

Gemeente Rhenen

heer J. Kleijn

Aanwezig

Gemeente Scherpenzeel

heer T.A. van Dijk

Aanwezig

Gemeente Soest

mevrouw J.L. van Berkel-Vissers

Gemeente Veenendaal

heer F. Beckerman

Afwezig

Gemeente Wageningen

heer M.Uitdehaag

Aanwezig

Gemeente Woudenberg

heer G.A. de Kruif

Waterschap Vallei en Veluwe

mevrouw M.S. Brouwer

Waterschap Vallei en Veluwe

heer B. van Vreeswijk

Afwezig

Vitens

Mevrouw L. Beekman

Aanwezig

Afwezig
Aanwezig
Afwezig
Afwezig
Aanwezig
Afwezig
Afwezig

Afwezig

Afwezig
Aanwezig
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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter van het Bestuurlijk Platform Hans van Daalen opent de vergadering. Er zijn veel
afmeldingen binnen gekomen. Aansluitend aan de vergadering is er een excursie door een wijk in
de gemeente Ede waar regenwater op diverse wijzen afgekoppeld is van het riool.
Opgemerkt wordt dat de vergaderstukken laat zijn toegezonden. Dit is volgens de voorzitter een
terechte opmerking maar had te maken met de voorbereidende vergaderingen die kort voor dit
overleg waren gepland. Toegezegd wordt dat in het nieuwe jaar de stukken eerder worden toegezonden.
2. Verslag vorige vergadering 26 juni 2014
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Resultaten 2014 en richting Platform in 2015
Koen Claassen, lid van het Kernteam van het Platform presenteerde de resultaten van het onderzoek naar de huidige stand van samenwerken binnen het Platform. Hij gaf in zijn presentatie
een richting aan waar het Platform naar toe zou kunnen groeien. De presentatie is bijgevoegd.
De algehele conclusie van de presentatie is dat we stappen zetten in de samenwerking maar dat
de waan van de dag regeert en de medewerkers binnen het Platform onvoldoende tijd hebben
om de “zorgen voor morgen” op te pakken en uit te werken. Dit is verontrustend omdat de grote
financiële opgaven voor de (nabije) toekomst blijven liggen. Denk daarbij aan de klimaatopgave
en daarmee samenhangende investeringen. De vraag die wordt gesteld is: gaan we door op de
huidige wijze van samenwerken of wordt capaciteit (menskracht of financiën) beschikbaar gesteld
om ook de opgaven die nu blijven liggen, uit te voeren.
Michiel Uitdehaag voegde hier aan toe dat de visitatiecommissie bij monde van mevrouw Peijs
onder de indruk was van ons samenwerkingsverband. Dit vraagt wel wat van ons. We moeten de
doelen wel blijven halen en niet een tandje minder gaan doen. Ook moeten we hierbij in het achterhoofd houden dat we dit voor de burger doen om de lastendruk zo laag mogelijk te houden.
Hans van Daalen gaf aan dat we de rol van koploper niet alleen op papier moeten hebben, maar
ook in de praktijk moeten realiseren. Margreet Breukelaar miste scenario’s en vroeg om het gepresenteerde nog iets concreter verder uit te werken.. De vraag is concreet hoeveel capaciteit
hebben we extra nodig en waar komt die vandaan. De heer Jan Klein vroeg hoeveel uren de
gemeente Rhenen moet leveren om de ambities van het Platform te realiseren. Dat zal namelijk
heel lastig worden omdat er al zoveel taken bij de medewerkers liggen.
Hans van Daalen vatte de discussie samen door te benoemen dat er een spanning is tussen wat
we willen realiseren binnen het Platform en wat we kunnen uitvoeren.
Michiel Uitdehaag stelde voor dat er een brief wordt opgesteld waarin het gepresenteerde wordt
verwoordt en dat de brief aan alle colleges wordt gestuurd. Het kernteam zal deze opdracht uitwerken.
4. Mededelingen
•

•

Bezoek aan directeur Vitens
Leden van de regiegroep van het Platform hebben een bezoek gebracht aan de directeur
van Vitens. Er is gesproken over de samenwerking met de drinkwaterbedrijven en daarbij
is duidelijk besproken: waar werken we wel en waar werken we niet samen. Er liggen
heel veel kansen en zeker in de toekomst. We moeten daarbij kijken waar we elkaar vinden en dat is op het gebied van innovatie en assetmanagement. De volgende stap in de
samenwerking met Vitens is niet kostengedreven maar veel meer op het gebied van
kennisdelen.
Voorgesteld wordt om jaarlijks een gesprek te voeren over de samenwerking met de directeur van Vitens, mevrouw Lieve Declerq.
Op 10 decemeber presenteert mevrouw Peijs het eindrapport van de visitatiecommissie.
Het rapport zal aan een ieder worden toegezonden.
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•

Marjan Brouwer vertelt dat gezamenlijk met de andere 2 samenwerkingsregio’s binnen
het waterschapsgebied en het Platform een visie op de afvalwaterketen wordt opgesteld.

5. Deltaprogramma
Zoetwater Oost Nederland (ZON)
René Gmelig Meyling geeft een korte presentatie over de verschillende sporen binnen het Deltaprogramma waarbij we als afzonderlijke gemeenten, maar ook als Platform bij betrokken zijn.
Nader wordt ingezoomd op het Deltaprogramma Zoetwater.. Als Platform hebben wij in het voorjaar 2014 de intentieverklaring Zoetwatervoorziening Ooost Nederland (ZON) ondertekend en in
het kader van een regionaal bod een aantal projecten aangedragen. Door een gezamenlijke inspanning om te komen met een regionaal bod zouden we aanspraak kunnen maken op gelden
uit het Deltafonds. Aanvankelijk werd voor ons gebied uitgegaan van € 600.000,-. In een nader
overleg is gebleken dat 20 % van genoemd bedrag voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking
kan komen. We kunnen als Platform nu rekenen op een bijdrage van € 120.000,-. In een kleine
werkgroep wordt het regionaal bod nader uitgewerkt, alsook de bestedingsrichting van de bijdrage. De hoogte van de bijdrage staat nu feitelijk vast, tenzij andere regio’s de bijdrage uit het
Deltafonds niet zouden benutten
Nieuwbouw en Herstructurering
Vervolgens geeft René een toelichting op het Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering.
Ook dit programma voorziet in de ondertekening van een intentieverklaring. Dit programma richt
meer op gezamenlijk kennis uitdragen en kennisdelen. Alleen zogenaamde impactprojecten met
betrekking tot lopende gebiedsontwikkelingen komen voor een bijdrage van maximaal € 25.000,in aanmerking. De vraag die wordt gesteld is: tekenen we de intentieverklaring Klimaatadaptatie?
Leon Meijer vraagt zich af wat de voordelen zijn van de ondertekening van de intentieverklaring
en Tonnis van Dijk geeft aan dat het lijkt dat heel veel partijen tekenen maar er weinig verplichtingen aan vast zitten. Een urgentie tot ondertekening wordt niet ervaren. De voorzitter neemt het
voorstel terug naar de vergadering van de regiegroep.
6. TU Delft
Hans van Daalen leidt het agendapunt in. In 2012 zijn we een samenwerking aangegaan met de
TU Delft met als doel kennisuitwisseling. De verwachting en de toezegging was dat ontwikkelde
inzichten en kennis naar de partners van het Platform zouden komen en wij als Platform onderwerpen konden aandragen die nader onderzocht zouden gaan worden. Van dit alles is niets terechtgekomen en sinds mei 2013 zijn we hierover in gesprek met de directeur van de TU Delft.
Als ultieme poging hebben Breunis van de Weerd en Hans van Daalen eind april gesproken met
de decaan van de TU Delft. De afspraken uit dat gesprek zijn vastgelegd in een brief van het
Platform richting de TU Delft. Hierop is antwoord gekomen van de TU Delft. Het antwoord van de
TU Delft op de brief van het Platform voldoet in geen enkel opzicht aan wat het Platform vraagt.
Tot op heden heeft er geen enkele uitwisseling van kennis plaatsgevonden en er is een brief
gestuurd waarin de overeenkomst wordt beëindigd. Deze beëindiging heeft de TU Delft niet geaccepteerd. Hans van Daalen heeft een telefonisch gesprek gehad met de decaan van de TU
Delft en vraagt nu aan het Bestuurlijk Platform wat de onderhandelingsruimte is om de samenwerking af te kopen.
Besloten wordt dat de maximale onderhandelingsruimte voor Hans van Daalen in deze zaak is:
50 % van de totale bijdrage aan de TU Delft gedurende 5 jaar (de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst) te betalen. Dit komt neer op een bedrag van € 125.000,-. Op dit moment
heeft het Platform al € 62.000,- betaald. Indien de TU Delft dit bedrag niet accepteert dan moet
de TU Delft de betaling juridisch afdwingen. .
7. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Tot slot hebben we een excursie gehad in de Burgemeesterswijk van Ede en hebben verschillende wijzen van afkoppelen bekeken. Een interessante en leerzame excursie.

