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Via dit waterbericht willen wij – Ron,
Jacqueline en Ton – jullie op de hoogte
brengen en houden van de AWP Vallei en
Veluwe activiteiten.

Nieuws van de fractie
Aandachtsgebieden fractie:
Ron: Belastingherziening
Jacqueline:Regionale Energie Strategie (RES)
Ton: Blauwe Omgevingsprogramma (BOP),
droogte; stikstof, grondwaterstand,
biodiversiteit.
Andere onderwerpen waar de AWP zich met
name op richt zijn: innovatie, circulaire
economie, klimaatadaptatie, waterkwaliteit

Klankbordgroep Biodiversiteit
Op 25 november was de eerste bijeenkomst
van de Klankbordgroep Biodiversiteit. De groep
is ingesteld om advies te geven bij de invulling
van de wens van het AB van maart jl. Om voor
het waterschap een gezamenlijk gedragen
richting te ontwikkelen over hoe biodiversiteit in
te vullen in het waterschap werk. Het is de
bedoeling om op 10 februari een eerste voorstel
in de beeldvormende AB-vergadering te
bespreken. De dag erna zal het dan in de
Commissie Water aan de orde komen. De
standpuntbepaling is voorzien in het DB van 17
februari. Besluitvorming zal in het AB
plaatsvinden rondom de Voorjaarsnota.
Tijdens de bijeenkomst zijn beelden gedeeld
van hoe er over biodiversiteit wordt gedacht.
Ook is voorzichtig verkend waar vol inzetten op
vergroting van biodiversiteit kan botsen met
andere belangen. Een voorbeeld is de vraag
hoe bio divers een stedelijke omgeving kan zijn
en wat de rol van het waterschap daarbij is.
In de verdere voorbereiding zullen 3 ambitie
niveaus worden onderscheiden waarin de
keuzen voor het bestuur naar voren komen.
Op 6 januari werd een ingelaste tweede
bijeenkomst gehouden van de Klankbordgroep
Biodiversiteit. Het waterschap had in een
concept-document de resultaten van de eerste
bijeenkomst op bewonderingswaardige wijze
samengevat tot een stuk met visie, missie en
strategie voor de invulling van biodiversiteitsontwikkeling in het beheer. Ingebracht is het
begrip dat ecosystemen en de daarbij behorende biodiversiteit geen toestand zijn, maar

zich ontwikkelen. Welke ontwikkelingsrichting
vanuit het waterschap wenselijk wordt gezien,
zal per gebied moeten worden aangegeven.
Daarmee kan gericht worden gestuurd op
soorten die daarbij horen of juist niet zijn
gewenst. Ook is ingebracht dat er in veel
ecosystemen kritieke omslagpunten zitten in
milieu
indicatoren.
Voor
behoud
van
karakteristieke soorten is het van belang deze
te kennen en erop te sturen (bijvoorbeeld
nutriënten; omslag van oligotroof naar eutroof).
De notitie wordt gereed gemaakt voor
toelichting in het beeldvormend overleg en
behandeling in de Commissie Water en het AB.
Voor de AWP neemt Ton Bresser deel aan de
Klankbordgroep. Leden die een inbreng in de
discussie willen geven, worden van harte
uitgenodigd om contact op te nemen met Ton
(tonbresser@gmail.com).

Een goede waterkwaliteit
Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebruikt kan worden, speelt het ook een
wezenlijke rol bij de biodiversiteit.
Het oppervlaktewater is een belangrijke leefomgeving voor diverse planten- en diersoorten.
Een goede waterkwaliteit is niet altijd vanzelfsprekend. Problemen als droogte, flinke piekbuien, de aanwezigheid van exoten, of lozingen
vanuit diffuse bronnen of industrieën bedreigen
een goede waterkwaliteit. Deze problemen
hebben hun weerslag op de biodiversiteit.
https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doetwaterschap/zorgen-schoon-water/behoudengoede/
AWP Vallei en Veluwe
voor gezond water
voor mens en dier.

Legionella
Naar aanleiding van berichten heeft de AWP
vragen gesteld over legionella.
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Legionella bevindt zich in afvalwater, maar is
alleen risicovol wanneer er legionella (van het
ziekmakende type) in de nevel zit.
Bij twee rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons
werkgebied, Apeldoorn en Amersfoort, wordt in
het zuiveringsproces rioolwater verwarmd en
belucht. In zowel Apeldoorn als Amersfoort is
er geen legionella aangetroffen in de nevel. De
installatie is afgedekt zodat potentiële verspreiding naar de omgeving niet mogelijk is.
https://www.valleiveluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/@32441/re
actie/

Uit de AB-vergadering van
27 november 2019
Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei
en Veluwe stelde woensdagmiddag 27 november de begroting voor 2020 vast. Tijdens een
drukbezochte vergadering met 7 insprekers,
uitten agrariërs hun zorgen rondom de stijgende
lasten.Het algemeen bestuur besloot de
verhoging ten gevolge van de uitspraak van de
Hoge Raad (wegenarrest) voor 2020 te betalen
uit de reserves. Hiermee hoopt het bestuur voor
alle inwoners een acceptabele begroting te
hebben vastgesteld.

Herziening waterschapsbelasting
De AWP heeft een uitgesproken mening over
waterschapsbelasting. De huishoudens trekken
steeds aan het kortste eind. Dit komt door de
stevige positie van de bedrijven en de landbouw
in het waterschapsbestuur.
https://www.algemenewaterschapspartij.nl/nieu
ws/watersysteemheffing-hoger-2019/
https://www.algemenewaterschapspartij.nl/herz
iening-van-de-waterschapsbelastingen/

AWP Fractievoorzittersoverleg
Op 25 januari 2020 vindt het landelijk fractievoorzittersoverleg van de AWP plaats.
Het AWP hoofdbestuur wil graag met alle
fractievoorzitters van gedachten wisselen over
actuele strategische onderwerpen en koers.

Agenda:
1. Fractievoorzittersoverl AWP za. 25-1-2020
2. Klankbordgroep Waterfabriek Wilp di. 5-22020
3. Steunfractievergadering: do. 6-2-2020
4. Beeldvormend AB en commissievergadering FBA ma. 10-2-2020
5. Commissievergadering Water di 11-2-2020
6. AB-vergadering: wo. 14-3-2020
7. Voorjaarsbijeenkomst AWP 21-3-2020
8. Steunfractievergadering di. 14-4-2020
9. Beeldvormend AB en commissievergadering FBA ma. 20-4-2020
10. Commissievergadering Water 21-4-2020
11. AB-vergadering wo. 6-5-2020

INFORMATIE
Heb je ideeën, iets op- en/of aan te merken,
laat het ons weten.

https://www.valleiveluwe.nl/actueel/nieuwsberichten/@32011/be
groting-2020/

Ron van Megen
rvanmegen@vallei-veluwe.nl
Jacqueline Pol
jpol@vallei-veluwe.nl
Ton Bresser
tbresser@vallei-veluwe.nl

De AWP heeft zich hard gemaakt voor verlaging
van de lasten van de agrariërs.

www.vallei-veluwe.nl
www.algemenewaterschapspartij.nl

De AWP is voor een eerlijker verdeling
van de waterschapslasten.

Facebook: Facebook AWP Vallei en Veluwe
Twitter: @awpvalleienvel

AWP VALLEI EN VELUWE

2

