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In het diepste punt van het 
Waterschap AGV, bij Vinke-
veen, is op 18 februari 2018 
een monument onthuld voor 
het 200-jarig bestaan van het 
Normaal Amsterdams Peil. 
Op de foto hiernaast is het 
monument te zien. Bij het 
monument zijn informatie-
borden geplaatst met uitleg 
over de kwetsbaarheid van 
de diepe polders.      
      
Toch is het 200-jarig bestaan 
niet het belangrijkste om het 
jaar 2018 in herinneren te 
houden. 
2018 zal de boeken ingaan 
als een recordjaar als het 
gaat om de weercijfers. De 
zeer lange droge zomer had 
heel veel gevolgen voor ons 
watersysteem, zowel in de 
zomer zelf als in de maanden 
die daarop volgden. Het is 
de vraag hoe lang de sporen 
van deze droogte nog in ons 
gebied merkbaar zullen zijn. 
Dan gaat het met name om 
de effecten op de bodemda-
ling, de grondwaterstand en 
de kwaliteit van het water.

Het jaar van de 
extreme hitte 

Gedurende de droogte is 
er in ons waterschap hard 
gewerkt om volgens de lan-
delijk afgesproken verdrin-
gingsreeks ons watersys-
teem op peil te houden. Die 
reeks houdt in dat veiligheid 
en natuur voor alles verzkerd 
moeten worden van zoet wa-
ter. Daarna volgen de nuts-
voorzieningen , proceswater 
en tijdelijke beregening en 
als laatste scheepvaart, land-
bouw, industrie, recreatie en 
visserij.
Het was fijn dat de bestuurs-
leden regelmatig op de 
hoogte werden gebracht van 
de activiteiten. Heel prettig 
voor als je mensen tegen-
komt die je erom vragen. 
Onze bestuurder Rolf Steen-
winkel kon op de TV uitleg-
gen hoe we met pompen bij 
Muiden water uit het Marker-
mee gebruiken om verzilting 
richting Naardermeer tegen 
te gaan. 

In 2018 hebben we veel  plannen waar we in 2015 mee van 
start zijn gegaan tot uitvoer gebracht. Verder was het opval-
lend dat er grote aandacht is gekomen voor de bodemdaling. 
Verder is landelijk ook veel aandacht gekomen voor klimaat-
adaptatie. Minder tevreden zijn we als het gaat om schoon 
water. Het blijkt dat op veel plaatsen in ons waterschap de 
kwaliteit van het water er niet op vooruit is gegaan en zelfs is 
verslechterd. De komende bestuursperiode zal dit echt moe-
ten veranderen.

Vinkeveen: monument 200 jaar 
NAP onthuld.

Schoon water stroom nadat het 
fosfaat eruit is gehaald naar de 
Naardermeer.



Dat het belang van natuur 
voorop staat, zien we ook 
terug in de defosfaterings-
installatie bij het Naarder-
meer. De installatie, die het 
water van de Vecht reinigt 
voordat het doorstroomt 
naar het natuurgebied, 
wordt gerenoveerd. Als frac-
tie namen we daar een kijkje 
en lieten we ons voorlichten 
door een boswachter in dit 
natuurgebied.

Het bord voor de deur van het 
gebouw van AGV bij de 
Amstel met een waarschuwing.

De enorme hitte maakte dat 
op veel plaatsen in open 
water blauwalg de kop op 
stak. Hierdoor kon op veel 
plaatsen niet meer worden 
gezwommen. Ook op erken-
de zwemplekken, als de 
Gaasperplas, Sloterplas en 
Ouderkerkerplas. Evenals 
op andere plekken waar veel 
wordt gezwommen heeft het 
waterschap waarschuwings-
borden geplaatst.
De droogte leidde er ook toe 

dat de Cityswim niet door 
kon gaan. De Cityswim is 
een jaarlijkse zwemwedstrijd 
om geld in te zamelen voor 
patiënten met de dodelijke 
ziekte ALS. 
De reden was dat er in de 
dagen voor de Cityswim 
na een lange periode van 
droogte enorme stortbuien 
waren gevallen. Er was meer 
water omlaag gekomen dan 
de riolen van Amsterdam 
aankonden. Met als gevolg 

riooloverstorten, waarbij 
rioolwater in de grachten 
en de Amstel terechtkwam. 
Dankzij continue metingen 
konden we zien dat het 
Amstelwater te vuil was. 
Voor de fractie van de PvdA 
is dit een bevestiging dat 
we meer moeten doen om 
te zorgen dat in buitenwater 
veilig gezwommen kan wor-
den. Hoewel ook duidelijk is 
dat er altijd extreme omstan-
digheden zullen blijven.

Droogte

 

Cityswim 2018 afgelast.



Schoon water is voor de 
PvdA ‘water waar mens 
en dier veilig in kunnen 
zwemmen’. Het is ook een 
terugkerend onderwerp bij 
het overleg dat we hebben 
met de PvdA-fracties in de 
andere waterschappen. We 
wisselen daar informatie uit 
en kunnen van elkaar leren. 
Een onderwerp dat op dit 
moment overal speelt, is de 
sterke afname van het aantal 
insecten. De kwaliteit van het 
water, de oevers en de land-
bouwgronden spelen hierbij 
een belangrijke rol. Een van 
de oorzaken is lozing van 
voor insecten giftige midde-
len die door de landbouw en 
in kassen worden gebruikt 
om ‘gewassen te bescher-
men’. Ook in ons waterschap 
stellen we dit regelmatig 
aan de orde. Zo hebben wij 
een voorstel ingediend om 
het verbod tot lozen snel en 
streng te handhaven.

We gaan op dit gebied nog 
een stap verder. Als PvdA 
hebben we een bijzondere 
positie in het waterschap, 
omdat we onderwerpen die 
het water aangaan, kunnen 
afstemmen met onze par-
tijgenoten die in Den Haag 
actief zijn. Een mooi voor-
beeld is de discussie die 
in de Tweede Kamer wordt 
gevoerd over gewasbescher-
mingsmiddelen. Vanuit onze 
kennis en ervaring kunnen 
we onze vertegenwoordigers 
in Den Haag uitleggen wat de 
specifieke problemen zijn als 
het gaat om onder meer de 
glastuinbouw en erfafspoe-
ling. Ook vragen we ons met 
de Unie van Waterschappen 
af wat de voortgang is van de 
Green Deal. Op onze website 
is de notitie te vinden die we 
aan onze PvdA-partijgenoten 
in de Tweede Kamer hebben 
gestuurd en die zij goed heb-
ben kunnen gebruiken.

Bescherming plant en dier

In 2018 zou een besluit wor-
den genomen over het visbe-
leid, maar dat is uitgesteld. 
De voorgestelde visnota 
was in onze ogen meer een 
visserijnota en we hebben 
dan ook gevraagd om een 
nieuwe nota waarin expliciet 
aandacht is voor de vissen 
en vismigratie.
Een motie van PvdA en 
Water Natuurlijk om het 
commercieel vissen op 
paling te verbieden, heeft 
helaas de meerderheid niet 
gehaald. 

Als het om de bescherming 
van onze natuur gaat is er 
nog een ander probleem. 
Invasieve exoten, zoals de 
muskusrat en de Amerikaan-
se rivierkreeft, ondermijnen 
onze dijken en natuurvrien-
delijke oevers. Ook woekert 
in ons water de Camomba 
(aquarium-plantje). Er wordt 
nu onderzoek gedaan naar 
de beste manier om deze 
dieren en planten te verdrij-
ven. 

Verwijderen medicijnresten

Om medicijnresten uit ons 
afvalwater te verwijderen, is 
dure extra reiniging nodig. 
De PvdA vindt het onrecht-

Schoon water

De Amerikaanse rivierkreeft.

AGV herstelt legakkers bij Loosdrechterplassen met traditionele 
materialen.



vaardig dat iedereen hieraan 
evenveel moet gaan bijdra-
gen. De zuiveringsheffing is 
namelijk niet inkomensaf-
hankelijk gemaakt, zoals an-
dere landelijke belastingen. 
Bovendien moet de vervuiler 
in principe betalen. 
Wij hebben inmiddels ook 
vragen gesteld via onze 
afgevaardigden in Europa of 
er andere manieren zijn te 
bedenken om de reiniging te 
financieren. Bijvoorbeeld via 
verwijderingsbijdragen op 
medicijnen. Door bij het aan-
schafbedrag van medicijnen 
een verwijderingsbijdrage op 
te nemen, worden de kosten 
via de zorgverzekeraar deels 
afhankelijk van het inkomen 
en dus eerlijker verdeeld. Op 
onze website leggen we uit 
hoe dit voorstel recht doet 
aan onze mening dat de 
sterkste schouders de zwaar-
ste lasten behoren te dragen. 

Rioolwaterzuiveringen 

De vervuiling van de Amstel 
gaat door zolang de rioolwa-
terzuivering in Amstelveen 
op de huidige manier blijft 
lozen op de Amstel. Nu blijkt 
dat renovatie van deze instal-
latie duurder gaat uitvallen, 
hebben we gevraagd om uit 
te zoeken wat de mogelijk-
heden zijn om deze rioolwa-
terzuivering vervroegd te 
laten sluiten. De VVD was per 
definitie tegen (eerder sluiten 
betekent immers versnelde 
afschrijving) en wilde zelfs 
geen geld uittrekken om te 
laten onderzoeken wat er no-
dig is om de rioolwaterzuive-
ring te verplaatsen. Gelukkig 
konden we de meeste andere 
fracties wel overtuigen. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 
 Wij vinden dat het Water-

Met het heien van de 283ste paal startte onze bestuur-
der Rolf Steenwinkel op 12 december 2018 officieel 
de bouw van de nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp. 
De eerste paal ging al een weekje eerder de grond in. 
Het terrein was er klaar voor, dus leek het onzin om te 
wachten tot het officiële feestje. 

Deze rioolwaterzuivering is de eerste in Nederland met 
een nieuw systeem dat heel weinig plek inneemt. 
Zo blijft er ruimte over voor aanpassingen in de toe-
komst. Bijvoorbeeld voor een grotere of nog betere 
zuivering. Maar ook voor zonnepanelen waarmee we 
zelf de energie voor het zuiveren kunnen opwekken. 
De nieuwe zuivering verbruikt veel minder energie dan 
andere rioolwaterzuiveringen. 

schap moet bijdragen aan 
het stoppen van de bodem-
daling. Om zo te voorkomen 
dat er broeikasgassen vrij-
komen. Dit was onze insteek 
tijdens de AB-vergadering 
van 11 oktober waar de stra-
tegie van het Waterschap 
AGV over bodemdaling in 
de veenweidegebieden op 
de agenda stond. Tot onze 
verbijstering was de PvdA 
de enige partij die de omge-
vingsvisie van de Provincie 
Noord-Holland openlijk on-
dersteunde.
Wij vinden dat we vanaf 
2030 stoppen met het verder 

verlagen van het waterpeil. 
Het is vanaf 2030 afgelopen 
met het adagium dat het wa-
terpeil de functie volgt. Het 
bodemgebruik zal zich moe-
ten aanpassen aan het water-
peil. En wel op zo’n manier 
dat het dalen van de bodem 
tot staan wordt gebracht. 
Heel prettig was het dan ook 
dat nog geen maand later 
de Provincie Utrecht letterlijk 
een motie heeft aangenomen 
waarin dit staat. De functie 
zal voortaan moeten worden 
aangepast aan het peil.
Het watergebiedsplan van 
Groot Wilnis Vinkeveen ligt 

Bodemdaling



voor een groot deel in het 
Groene Hart. In het plan is 
nog steeds sprake van daling 
van de peilen om de agrari-
ers te faciliteren. Neemt niet 
weg dat er ook in dit plan al 
veel aandacht is voor beper-
king van de bodemdaling (en 
dus de peilverlaging).

Bij watergebiedsplannen, 
dijkversterkingen en andere 
voor bewoners ingrijpende 
zaken, gaan de fractieleden 
van de PvdA regelmatig mee 
naar bewonersavonden. 
Verder zijn er bijeenkomsten 
met gemeentes, provincies 
en de Metropoolregio 
Amsterdam. Allemaal gele-
genheden om aan de orde 
te stellen wat wij als PvdA 
belangrijk vinden.

Klimaat
In het coalitieakkoord is 
afgesproken om in 2020 
energieneutraal te zijn als 
Waterschap. Dat gaat niet 
lukken omdat we van de 
provincie op het terrein van 
de rioolwaterzuivering in Ha-
vens West geen windmolens 
mochten plaatsen. Maar we 
willen de energieneutraliteit 
wel zo snel mogelijk berei-
ken. 
De voorbereidingen voor de 
groengasinstallatie bij de-
zelfde zuivering is hier een 
voorbeeld van. In 2023 moet 
het dan wel zijn gelukt om 
energieneutraal te zijn. 

Een interessante pilot wordt 
uitgevoerd met accuwis-
selstations in Amsterdam. 
Doel is om zo veel mogelijk 
booteigenaren naar elek-
trisch varen te krijgen. Een 
goede manier om je accu’s 

te wisselen zou daaraan een 
interessante bijdrage kunnen 
leveren. 

In 2017 en 2018 zijn verschil-
lende stappen gezet in de 
herziening van de ‘keur’ (de 
wetten van het waterschap). 
Uitgangspunt is dat we in het 
waterschap AGV overstap-
pen van ‘nee…tenzij’ naar 
‘ja …mits’. Daarmee zijn we 

voorgesorteerd op de nieuwe 
Omgevingswet die ook hier-
van uitgaat. 
Wat nog ontbreekt, is een 
goede manier om de infor-
matie hierover digitaal aan te 
bieden. 

Demonstratie van een 
Accu-wisselstation in de 
Amstel voor het kantoor van AGV.

Herziening keur

Innovatieve manier om de dijk bij de Watergraafsmeer te verankeren.



Aanpassing belastingstelsel 

Het belastingstelsel is nu niet 
het meest sexy onderwerp 
van een waterschap. Toch is 
het goed om te weten dat 
het een onderwerp is waar 
we als PvdA wel mee bezig 
zijn. Op dit moment zijn de 
waterschappen gezamen-
lijk bezig om een plan voor 
hervorming van het systeem 
te formuleren. Wij hebben 
daar onze inbreng geleverd. 
Zo vinden wij dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen, bedrijven en 
huis-eigenaren zouden meer 
moeten betalen aan water-
systeemheffing dan boeren 
en huishoudens. 

Overigens zal uiteindelijk 
de Tweede Kamer hierover 
moeten besluiten. 

Lastenverdeling bij de leges 

We vinden het belangrijk dat 
de lastendruk voor iedereen 
dragelijk is. Dat was om de 
leges, de rekening die je 
betaalt als je een vergunning 
aanvraagt bij het waterschap, 
aan te passen.  
De PvdA heeft het initiatief 
genomen om de kosten 
van de vergunningaanvra-
gen meer te laten rusten op 
degene die de vergunning 
aanvraagt, en minder op 
de andere inwoners en be-
drijven in het waterschap. 
Immers, de aanvrager profi-
teert van de vergunning, de 
anderen in het waterschap 
meestal niet. Tot dit jaar lag 
de kostendekking op 50%. 
Mede door ons aandringen is 
dit percentage dit jaar ver-
hoogd tot 62,5% en stijgt het 

volgend jaar verder tot 75%. 
Ook gaan grote bedrijven 
relatief meer betalen.

Kwijtschelding voor minima 

Ook dit jaar is het weer ge-
lukt om de kwijtschelding 
voor de minima zeker te stel-
len. Sterker nog, onze voor-
stellen om de kwijtschelding 
uit te breiden naar ZZP’ers 
die onder het minimum te-
rechtkomen is aangenomen. 

Financiën

Algemene Beschouwingen 

In de Algemene Beschou-
wingen blikt fractievoorzitter 
Leny van Vliet tevreden terug 
op de successen van het be-
stuur van de afgelopen vier 
jaar.  Daarnaast benadrukt 
ze de thema’s waarmee de 
PvdA de verkiezingen van 
2019 ingaat. 

. Veilige dijken en voorkomen
  van wateroverlast
. Stoppen bodemdaling
. Nog schoner water
. Water om van te genieten
. Eerlijke lastenverdeling

Compartimenteringswerk bij
Watergraafsmeer.

Bestuur

Veilig dankzij de vernieuwde Ipenslotersluis.



Nieuw lid Algemeen Bestuur: 
Gerjet Wisse 

Vrij plotseling is in maart 
2018 fractielid Mirugia Sik-
kens verhuisd naar Finland, 
om daar met haar partner 
een bedrijf te beginnen. 
Natuurlijk hopen we dat ze 
daar succesvol zullen zijn.

Wij zijn blij dat Gerjet Wisse 
bereid was haar plaats in te 
nemen. Vooral omdat hij ook 
direct het penningmeester-
schap van Murigia over heeft 
genomen.

Het jaar 2018 stond voor 
een belangrijk deel al in het 
teken van de verkiezingen 
van 2019. Het verkiezings-
programma moest worden 
geschreven en de lijst moest 
worden vastgesteld. Bij die 
voorbereiding is nauw sa-
mengewerkt met de regio 
Noord-Holland vooral als het 
gaat om de peiling onder de 
leden. We hebben hen het 
programma voorgelegd en 
gevraagd hierop commen-
taar te leveren. Dat hebben 

veel leden (alleen voor AGV 
meer dan 500) gedaan. In 
het uiteindelijke program-
ma hebben we nadrukkelijk 
rekening gehouden met hun 
reacties.

Inde zomer van 2018 is de de 
kandidatenlijst voor de 
verkiezingen in 2019 vast-
gesteld.

1. Egbert de Vries
2. Bea de Buisonjé
3. Simon Deurloo
4. Gerjet Wisse
5. Paul Paulusma
6. Stephano Stoffel
7. Sofie Kuilman
8. Suzanne Piet
9. Els Gasseling
10. Jacqueline Kalk
11. Nijs Keppel
12. Koos Kappert
13. Soraya Layeb
14. Koen van der Gaast
15. Reinie Kaas
16. Rolf Steenwinkel
17. Leny van Vliet

Soraya Layeb is met voor-
keur gekozen, maar heeft 
haar plaats afgestaan aan 
Gerjet Wisse.
De nummer 1 t/m 4 zijn in-
middels geinstalleerd als lid 
van het AB. Stephano Stof-
fels wordt Duo-lid.

Verkiezingen 2019

De belangrijkste thema’s voor de verkiezingen zijn voor  
de PvdA in ons waterschap:

• Dijkversterking altijd in overleg met bewonende
           en met oog voor recreatie en verbetering van de
           natuur.
• Voorkom wateroverlast door beter opvang en vast
           houden van regenwater.
• Stop bodemdaling.
• Waterschap als netto-energieproducent.
• Voorkomen dat landbouwgif, medicijnresten en 
           microplastics in het water komen.
• Vervuiling door afvalwater rioolwaterzuivering 
           verminderen.
• Terugwinnen grondstoffen uit rioolwater.
• Zorgen dat iedereen verkoeling kan zoeken bij en 
           in het water.
• Behoud van cultureel erfgoed.
• De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten 
           dragen.


