AB-voorstel 2021, nummer 14

Concept-besluitenlijst openbare vergadering algemeen bestuur
Waterschap Limburg van woensdag 10 maart 2021
De vergadering heeft plaatsgevonden via Zoom en is terug te kijken via
https://youtu.be/X2b_g81RAtA.
Aanwezig:
mevrouw E.H.M. Vanderheijden-Knops en de heren H.E.G. Frenken, G.P.J. Lemlijn en P.W.J. Litjens,
vertegenwoordigers van de fractie Ongebouwd
de heren M.A.T.M. Bouts, J.A.M. Houwen en H.J.W. Verdellen, vertegenwoordigers van de fractie
Bedrijven
mevrouw M.M. Dielissen en de heer A.A.A. Jansen, vertegenwoordigers van de fractie
Natuurterreinen
mevrouw W. Medendorp en heer G.P. Roelofs, vertegenwoordigers van de fractie Water Natuurlijk
de dames J.S.E. Van Wersch en F.M.M.U. Wijnen-Kivit en de heren G.J.C. Bongers, M.A.M.
Breugelmans, C.F.B. Drummen, J.C. Jonker, R.P.E. Pustjens, H.G.H.M. Quaedvlieg, R.L.M. Sleijpen,
H.L. Stribos, J.H.G.M. Teeuwen en M.E.J.J. Wijnhoven, vertegenwoordigers van de fractie
Waterbelang
de heer A.M. Berger, vertegenwoordiger van de fractie Lokaal Limburg
de heer J.A.M. Arntz, vertegenwoordiger van de fractie 50PLUS
de heren J.P.C. Achten en G.M. Noteborn, vertegenwoordigers van de fractie VVD
voorzitter: de heer P.F.C.W. van der Broeck
secretaris-directeur: de heer E.J.M. Keulers
Tevens aanwezig:
- de heer A.J.M. van Iersel, in verband met agendapunt 1.2
- de heren F.M.J. Janssen, E.G.C.J. Kurstjens en H.A.P.P. Lanckohr (burgercommissieleden),
in verband met agendapunt 1.3
Afwezig met bericht van verhindering:
de heren E.H.S. Beckers, P.C.M. Freij en J.H. Hanbeukers
nr.

onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

1

ALGEMEEN

1.1

Opening, mededelingen en vaststelling agenda
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onderwerp / beknopte weergave besprokene / overwegingen

besluit

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
Mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Beckers, Freij en
Hanbeukers.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.2

Afscheid van de heer A.J.M. van Iersel
De heer Van Iersel wordt uitgebreid bedankt door de voorzitter voor
zijn inzet voor het waterschap, hetgeen wordt onderstreept met een
mooi boeket bloemen. Te zijner tijd wordt de heer Van Iersel
uitgenodigd om de eerstvolgende vispasseerbaar stuw die wordt
geplaatst in ons watersysteem, officieel in gebruik te nemen. Deze
stuw zal naar de heer Van Iersel worden vernoemd.

1.3

Toelating nieuw AB-lid de heer H.L. Stribos en nieuwe
burgercommissieleden de heren F.M.J. Janssen, E.G.C.J. Kurstjens
en H.A.P.P. Lanckohr (AB-voorstel 2021, nummer 2)
Voorstel:
Conform het bepaalde ter zake in de Waterschapswet op basis van
het onderzoek van de geloofsbrieven van de heren Stribos, Janssen,
Kurstjens en Lanckohr een besluit nemen omtrent de toelating van
betrokkenen als lid van het algemeen bestuur respectievelijk als
burgercommissielid.
De geloofsbrieven van de heer Stribos, Janssen, Kurstjens en
Lanckohr zijn onderzocht door de Commissie Integriteit van het
waterschap. Mevrouw Robberse, lid van de commissie, doet
telefonisch verslag van de bevindingen van de commissie. Zij deelt
mee dat de commissie geen onregelmatigheden in de door de
betrokkenen overgelegde stukken heeft kunnen ontdekken en dat er
naar het oordeel van de commissie geen bedenkingen bestaan tegen
hun toelating.
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besluit

Nadat door het AB is besloten de betrokkenen toe te laten als lid van
het algemeen bestuur respectievelijk als burgercommissielid, leggen
zij vervolgens alle vier in handen van de voorzitter de eed af.
1.4

Spreekrecht toehoorders
Geen gebruik van gemaakt.

1.5A Conceptbesluitenlijst openbare vergadering algemeen bestuur
25 november 2020 (AB-voorstel 2021, nummer 3)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
de conceptbesluitenlijst van de openbare AB-vergadering van
25 november 2020 vaststellen.
1.5B Lijst van toezeggingen aan het algemeen bestuur; stand van zaken
per 10 maart 2021
Voorstel:
punten 34, 40, 52, 65, 60, 66, 67, 68 en 69 afvoeren van de lijst van
toezeggingen aan het algemeen bestuur; stand van zaken per
10 maart 2021 overigens voor kennisgeving aannemen.

Toezegging nummer
67 nog niet afvoeren
van de lijst.
Overigens conform
voorstel besloten.

Omdat de reactie van het DB met betrekking tot toezegging nummer
67 eerst gisteren is toegevoegd aan de lijst, wordt deze toezegging op
verzoek van de heer Achten nog niet afgevoerd van de lijst.
1.6

Ingekomen stukken (AB-voorstel 2021, nummer 4)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
de ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.
2

INFORMATIEF

2.1

Besteding fractievergoeding 2020 (AB-voorstel 2021, nummer 5)
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besluit

Voorstel:
voor kennisgeving aannemen.

Gecorrigeerde versie
agenderen voor ABvergadering van 12
mei 2021.

De heer Stribos merkt op dat op grond van het bepaalde in de
Verordening fractieondersteuning Waterschap Limburg 2019 van het
restantbudget van 2019 maximaal 100% van de vergoeding voor
2020 beschikbaar is voor 2020. Het jaar 2019 was immers een
verkiezingsjaar. In het voorliggende voorstel is echter gerekend met
een percentage van 75%.
Afgesproken wordt het voorliggende voorstel aan te houden en dit
voor de volgende vergadering, gebaseerd op het correcte
percentage, opnieuw te agenderen
2.2

Voortgangsrapportages Q3-2020 voor Programma HWBP en
Dijkversterkingen Maaswerken (AB-voorstel 2021, nummer 6)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
de bijgevoegde voortgangsrapportages over Q3-2020 voor
Programma HWBP en Dijkversterkingen Maaswerken voor
kennisgeving aannemen.
2.3

Inbreng Waterschap Limburg als onderdeel van het DHZ-bod 20222027 (AB-voorstel 2021, nummer 7)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
voor kennisgeving aannemen.
De heer Achten merkt op dat de inbreng van Staatsbosbeheer en
Limburgs Landschap onder andere betreft het omzetten van naaldnaar loofhout. Volgens spreker was dat al een opgave uit Nieuw
Limburgs Peil en had dit dus al gerealiseerd moeten zijn. Spreker
vraagt waarom hier alsnog geld voor nodig is. Meer specifiek vraagt
hij naar de achterliggende gedachte van deze maatregel, want die
kan in regulier werk uitgevoerd worden.
Portefeuillehouder mevrouw Van Wersch deelt mee dat niet is
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gekeken naar realisaties in vorige perioden. Het waterschap heeft als
coördinator het bod van partijen opgenomen. Zij zegt toe zich te
zullen inspannen om achterhaald te krijgen wat de achterliggende
ideeën van de partijen bij hun inbreng zijn geweest.
2.4

Mededeling inzake Toezicht en Handhaving ten aanzien van de
activiteiten van Waterschap Limburg (AB-voorstel 2021,
nummer 12)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
voor kennisgeving aannemen.
3

HAMERSTUKKEN

3.1

Bemensing vertrouwenscommissie klankbordgesprek dijkgraaf (ABvoorstel 2021, nummer 8)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
de heren Achten, Breugelmans en Freij aanwijzen als leden van de
vertrouwenscommissie die het klankbordgesprek met de dijkgraaf
zal voeren.
4

BESPREEKSTUKKEN

4.1

Schouw (AB-voorstel 2021, nummer 9)

Conform voorstel
besloten.

Voorstel:
kennisnemen van de resultaten uit de analyse schouw en de wijze
van omgaan met deze bevindingen en op basis hiervan besluiten
om geen schouw in te voeren.
4.2

Strategisch Plan Waterschapsbedrijf Limburg (AB-voorstel 2021,
nummer 10)
Voorstel:
1. kennisnemen van het Strategisch Plan van Waterschapsbedrijf
Limburg;
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4.3
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besluit

2. wensen en bedenkingen ten aanzien van dit plan kenbaar
maken.

aangestipte
aandachtspunten
worden door de
portefeuillehouder
meegenomen naar
WBL.

Nota ‘Samen Duurzaam’ (AB-voorstel 2021, nummer 11)

Met inachtneming van
de stemverklaring van
de fractie VVD
conform voorstel
besloten.

Voorstel:
1. de bijgevoegde nota ‘Samen Duurzaam’ met hierin opgenomen
de duurzaamheidsdoelen van Waterschap Limburg, vaststellen;
2. de nota ‘Samen Duurzaam’ voor zover het betreft de hierin
opgenomen duurzaamheidsdoelen van Waterschapsbedrijf
Limburg voor kennisgeving aannemen.
Door portefeuillehouder de heer Jansen wordt toegezegd dat hij met
een voorstel zal komen voor wat betreft de frequentie van
rapporteren omtrent de realisatie van de in de voorliggende nota
opgenomen duurzaamheidsdoelen. Dit voorstel zal in eerste instantie
worden besproken in de commissie Watersysteem, Zuiveren en
waterketen.
Verder wordt door de heer Jansen toegezegd dat de vraag van de
heer Achten hoe het aaneengesloten plaatsen van zonnepanelen op
rwzi-terreinen zich verhoudt tot het streven naar het bevorderen van
biodiversiteit.
De heer Achten geeft een stemverklaring af namens de fractie VVD.
De fractie stemt in met de geest van de voorliggende nota, maar er
zijn nog diverse zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Dat zal
uitmonden in investeringsvoorstellen. De fractie maakt daarom een
voorbehoud in die zin, dat op het moment dat deze voorstellen aan
de orde zijn, door de fractie definitief zal worden aangegeven of al
dan niet kan worden ingestemd met die voorstellen die mogelijk tot
extra investeringen zullen leiden.
5
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5.1

Rondvraag en sluiting

besluit

Portefeuillehouder Teeuwen deelt mee dat de Raad van State het
beroep tegen projectplan "Dijkverbetering Beesel" ongegrond heeft
verklaard. Het waterschap heeft daarmee gelijk gekregen en de
uitvoering van het plan kan beginnen.
De voorzitter nodigt de heren Janssen, Kurstjens, Lanckohr en Stribos
uit een afspraak met hem te maken voor een individueel gesprek
over integriteit.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging
voor de geleverde inbreng, om 17.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg
van
De secretaris-directeur,

De dijkgraaf,

[getekend]

[getekend]

ir. E.J.M. Keulers MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
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