
 
 
PvdA fractie in het Algemeen Bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe 
 
 
Beknopt jaarverslag over 2016 
 
 
Het jaar 2016 is een behoorlijk druk jaar geweest. In cijfers: 14 x algemeen bestuur (waarvan 7 besloten), 20 
vergaderingen van commissies en ongeveer 25 x klankbord/denktank/breed overleg. In die laatste overleggen 
betreft het speciale onderwerpen zoals klimaatadaptieve stad en circulaire economie. Verder zijn we heel 
actief in het landelijk PvdA-waternetwerk en in de totstandkoming van ons verkiezingsprogramma voor de 
Tweede Kamer-verkiezingen. 
 
In 2015 heeft onze fractie voorgesteld om de kwijtscheldingsregeling ruimer te maken, namelijk ook voor zzp-
ers die tijdelijk in de bijstand zitten. Een conservatieve meerderheid van het algemeen bestuur heeft dit toen 
tegengehouden. In 2016 kwam diezelfde meerderheid met de onzalige gedachte om de hele regeling rond 
kwijtschelding ter discussie te stellen. Hun motto: het waterschap moet niet aan inkomenspolitiek doen. Wij 
hebben ons hier fel tegen verzet. Een externe factor is ons hierbij te hulp geschoten: door ICT-problemen bij 
ons belastingkantoor GBLT zullen er überhaupt geen wijzigingen in het stelsel kunnen plaatsvinden, en dat 
duurt tot 2019. Wordt dan vervolgd. 
 
De hoogwatergeul bij Veessen/Wapenveld is klaar. Een groot project, waarbij de politiek feitelijk geen rol 
speelt. Dat zie je heel vaak bij veiligheidsprojecten, ze krijgen automatisch de hoogste prioriteit van alle 
fracties in het algemeen bestuur. Anders ligt dat bij het bevaarbaar maken van het noordelijk deel van het 
Apeldoorns Kanaal: hierover is eind 2016 een felle discussie losgebarsten. 
 
Dat laatste heeft ook een beetje te maken met het vertrek van de heer Doorn, dagelijks bestuurslid voor de 
VVD. Hij is deze zomer vanwege gezondheidsredenen gestopt. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens besloten 
om zijn plek niet op te vullen en zijn portefeuilles over de zittende db-leden te verdelen, waardoor deze een 
fulltime baan hebben gekregen. De meeste fracties zijn het daarmee eens – wij niet. In de nieuwe verdeling 
van taken controleert het db-lid voor Financiën nu zijn eigen portefeuille Afvalwater. De slager keurt zijn eigen 
vlees. 
 
De BECH, de Bio Energie Centrale Harderwijk, lijkt een mooi milieuproject. Overtollige mest wordt straks 
verwerkt en levert energie aan de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.  Maar onze fractie denkt dat 
dit alleen maar meer mest aantrekt en dus mestaanzuigende werking heeft. En we vinden het een blunder dat 
het dagelijks bestuur geen onderzoek heeft laten doen naar de integriteit van de samenwerkingspartner van 
het waterschap, Jan Bakker Holding BV. Zeker als je weet dat het waterschap hier samen met subsidie-
verstrekkers 60 miljoen euro (!) in investeert. 
 
We hameren als PdvA-fractie nog steeds op handhaving. Teveel zien we illegale lozingen, zowel van bedrijven 
op de riolering als rond boerenerven (afspoeling). En wat die besloten vergaderingen van het begin betreft: die 
hebben geresulteerd in het ontslag van de secretaris-directeur van het waterschap. 
 
In 2017 blijft onze fractie zich actief en kritisch opstellen. En we zijn zichtbaar voor onze kiezers in Apeldoorn 
(Eppo en Jurgen), Ede (Liesbeth) en Amersfoort (Aart). 
 
Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over onze activiteiten in 2016. Het bovenstaande is een summiere 
samenvatting. Mocht je meer informatie willen, bel dan één van ons, je bent welkom bij: 
 
 
Liesbeth van Dijk, Eppo Gutteling, Jurgen Klunder (steunfractielid) en Aart van Malenstein 


