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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 en financiën
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.
Het waterschap organiseert de komende
maanden werksessies over:
- Kwaliteit van de leefomgeving
- Energietransitie
- Bodem en Droogte
- Circulaire Economie.

Verbod opgeheven
Per 22 januari 2021 is het verbod op het
onttrekken van oppervlaktewater opgeheven.
Maart en april 2021 waren droger dan normaal.

Blauwe Meet-up Grondwater
Op 10 mei organiseerde de Unie van Waterschappen
een
online
Meet-up
over
grondwater. In tafelgesprekken met stakeholders en bestuurders werden de grondwaterproblemen en mogelijke oplossingen
besproken. Inhoudelijk was men het redelijk
eens al liggen de problemen flink uiteen in de
verschillende regio's. Niet iedereen heeft
scherp dat diep grondwater vaak echt iets
anders is dan ondiep.
Ook was niet altijd duidelijk dat kwantiteit en
kwaliteit onlosmakelijk zijn verbonden, hoewel
vanuit het rijk (IenW) integraliteit sterk werd
benadrukt. Iedereen vond wel dat er vooral
goed moet worden samengewerkt tussen de
verschillende besturen. Wie nu uiteindelijk de
regie voert op het grondwaterdossier blijft
onduidelijk.
Er was een tendens om dat bij de
waterschappen te leggen, maar ook onze
vroegere heemraad Dirk-Siert Schoonman
wilde dat toch niet uitspreken.

Kwijtschelding
Beleidsvelden als inkomensherverdeling en
armoedebeleid behoren naar het idee van de
AWP bij de algemene overheid (Rijk en
gemeenten) te liggen. Dit is veel zuiverder.
De AWP vindt tevens dat studenten met een
laag inkomen en een studieschuld recht hebben op kwijtschelding van waterschapslasten.
Het is een vreemde situatie dat studielening
als inkomen wordt gezien.
Studenten recht op kwijtschelding
waterschapslasten, vindt Algemene
Waterschapspartij - Algemene
Waterschapspartij

Eerlijke lastenontwikkeling
Het vertrekpunt van de AWP in de stakeholders-inbreng was steeds dat we een voor
alle (sub)categorieën EERLIJKE lastenontwikkeling willen hebben. Dat is heel iets anders
dan een gelijkmatige tariefontwikkeling voor
alle betalende categorieën, zoals in de
opdracht van de ledenvergadering van de Unie
aan de stuurgroep was geformuleerd.
Bovendien vinden wij dat de inwoners met
80% (Nederlands gemiddelde) veel te veel
bijdragen aan de watersysteemheffing.
Bedrijven en landbouw hebben immers ook
groot belang bij een goed en veilig watersysteem. In het traject van de stuurgroep ging
steeds alle aandacht uit naar de weeffout van
de subcategorieën landbouw en wegen binnen
de categorie Ongebouwd.
Als er niets gedaan wordt, is AWP bang dat
een nog groter deel van de lasten op de
inwoners afgewenteld worden. Door de Corona
crisis is het waterverbruik door het bedrijfsleven lager. De kosten van het waterschap
zijn niet minder. Iemand zal dat moeten
betalen.
De watersysteemheffing is gebaseerd op de
WOZ-waarde. De Nederlandsche Bank verwacht dat commercieel vastgoed 25% in
waarde gaat dalen. De prijzen van woningen
blijven juist stijgen. Alle partijen hebben belang
bij een goed functionerend waterschap. Alle
partijen zouden hier dan ook aan moeten
betalen. Op www.AWP.nu staan diverse
artikelen die dit alles uitleggen.
AWP Vallei en Veluwe
is voor eerlijke lastenverdeling
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Gestelde vragen
De afgelopen periode heeft de AWP fractie
vragen gesteld over:
- Maatwerk in peilbeheer op verzoek
- Verloop van een WOB verzoek
- Toezicht ILT op cybersecurity
- Gebruik Glyfosaat
- Inzicht van telers in hun eigen
waterhuishouding
- Bloembollenteelt
- BECH (Bio Energie Centrale Harderwijk) – scenario’s voor gewijzigde inzet
.
Wil je hier meer over weten, mail ons dan.

Wandelen met de dijkgraaf
Ron en Jacqueline hebben een kennismakingswandeling met de nieuwe dijkgraaf
Marijn Ornstein gehad. Ron wandelde in
Leusden in het overloopgebied De Schammer
dat Amersfoort droog houdt. Jacqueline in
Ugchelen, langs beken en sprengen. Zo leert
de dijkgraaf veel over het gebied.

Als AWP fractie hebben wij op haar eerste
werkdag een grote bos bloemen laten bezorgen. De installatievergadering heeft plaatsgevonden op 26 maart 2021 Via de link een
klein verslag daarvan.

20210042 (Installatie Marijn Ornstein).pdf
Tijdens de AB-vergadering op 10 mei 2021
heeft het AWP meegetekend met de motie
bloemrijke dijken en het amendement
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van het CDA.

Programmering/vergadercyclus
De programmering van de bestuursavonden
staat voorlopig gepland op de maandagavonden met besluitvormende, beeldvormende en
commissievergaderingen met als belangrijke
bestuurthema’s: waardevolle leefomgeving,
energietransitie, klimaatverandering (bodem en
droogte), circulaire economie

Steun de AWP.
Samen voor Water en Klimaat!

WORD AWP LID
Agenda:
1. ALV AWP landelijk, za 19 juni 2021
2. Vergadering AWP Vallei en Veluwe,
do 1 juli 2021
3. AB-vergadering waterschap,
ma 5 juli 2021

INFORMATIE

Publieksjaarverslag 2020
Via deze link kun je het publieksjaarverslag
met een terugblik op 2020 van het Waterschap
Vallei en Veluwe openen.

Uit de AB-vergadering van
maart en mei 2021
Na Koninklijk Besluit heeft Marijn Ornstein per
1 maart 2021 alle dijkgraafportefeuille toebehorende taken en bevoegdheden ontvangen.

Heb je ideeën, iets in te brengen, op- en/of
aanmerkingen, laat het ons weten.
Ron van Megen
rvanmegen@vallei-veluwe.nl
Jacqueline Pol
jpol@vallei-veluwe.nl
Ton Bresser
tbresser@vallei-veluwe.nl
www.vallei-veluwe.nl
www.algemenewaterschapspartij.nl
Facebook: Facebook AWP Vallei en Veluwe
Twitter: @awpvalleienvel

AWP VALLEI EN VELUWE

www.awp.nu

2

