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AWP Vallei en Veluwe
Via dit waterbericht willen wij – Ron,
Jacqueline en Ton – jullie op de hoogte
brengen en houden van de AWP Vallei en
Veluwe activiteiten en informeren over de
AB-vergadering van 10 juli 2019.

Voorjaarsbrief 2020

1.

In de voorjaarsbrief staat vermeld wat het
waterschap Vallei en Veluwe wil doen en wil
bereiken. De voorjaarsbrief is een mooi,
beknopte voorjaarsbrief geworden, dit in
tegenstelling tot het verleden, waarin lijvige
documenten werden geproduceerd.
Innovatief, vernieuwend en voortbouwen op
een stevig fundament is het uitgangspunt.
De AWP onderschrijft deze ambities. Er is veel
kennis en ervaring binnen de organisatie. Het
waterschap behoort tot de top 3 in Nederland.
De AWP wil graag dat deze positie ook de
komende 4 jaar wordt vastgehouden en dat het
waterschap zich profileert als een waterschap
waar veel gedaan wordt en waar veel van
geleerd kan worden.
Thema’s die de komende jaren een grote rol
voor het waterschap gaan spelen zijn:
- Waterkwaliteit
- Waterveiligheid
- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Circulair economie.

Internationale samenwerking 2.
Lokale en internationale projecten leveren veel
indirecte opbrengsten op en internationale
projecten bieden de mogelijkheid om nieuwe
ideeën op te doen. Er wordt samengewerkt met
Nederlandse en buitenlandse overheden,
onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Dit
geeft een enorme impuls aan de innovatie
kracht van het waterschap. Het komt ten goede
van het waterbeheer in Nederland en versterkt
de economische positie van de Nederlandse
watersector op mondiale schaal.
In het voorjaar van 2018 is de Blue Deal ondertekend; 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende
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en veilig water. Met de Blue Deal willen de
waterschappen de afgesproken professionaliseringsambities sneller bereiken; door de
krachten de bundelen kan er meer in kortere tijd
bereikt worden. Ieder waterschap is gevraagd
naar eigen vermogen en inzicht capaciteit te
leveren aan de Blue Deal partnerschappen. De
projectvoorstellen voor de eerste fase van de
Blue Deal (2019-2022) zijn uitgewerkt, dit heeft
er toe geleid om de capaciteitsomvang van
Waterschap
Vallei
en
Veluwe
voor
internationale samenwerking te vergroten naar
maximaal 1,3 fte.
De AWP stemde op 10 juli 2019 in het AB
bestuur in met het vergroten van de capaciteitsomvang voor internationale samenwerking van
ca. 0,5 fte naar maximaal 1,3 fte. Dit komt neer
op een ophoging van het budget voor internationale samenwerking, 2019 en verder, van
€ 90.000 naar €180.000.

Uitvoeringskrediet SCADA

3.

De kracht van ICT is essentieel voor vernieuwingen. Automatisering en digitalisering ondersteunen het verdere werk van het waterschap.
Processen worden efficiënter, communicatie
makkelijker, informatie toegankelijker.
De waterschappen gaan een toekomst tegemoet waarin ICT geen separaat onderdeel/
onderwerp is; het is volledig geïntegreerd in de
uitvoering van alle processen in de keten, in de
mens en management en in de manier van
werken: de Digitale Transformatie.
Het SCADA-systeem (Supervisory Control And
Data Acquistion) wordt gebruikt voor het
besturen en controleren van installaties (16
RWZ’s en 87 rioolgemalen) wat veel data
oplevert. Het nieuwe systeem is nodig om
invulling te geven in de ontwikkelingen van het
digitaal werken. Iedereen die toegang heeft tot
SCADA, kan snel en gemakkelijk zijn
werkzaamheden uitvoeren of (historische) data
inzien zonder dat dit ten koste gaat van Cyber
Security.
Van twee systemen naar één systeem. Met één
systeem wordt de continuïteit van de waterketenprocessen beter geborgd.
Het project is een belangrijke basis voor de
Digitale Transformatie en is noodzakelijk om de
continuïteit van de waterketenprocessen te
waarborgen. Met het nieuwe systeem opereert
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het waterschap efficiënter en doelmatiger
omdat de software goed aansluit bij de nieuwe
technieken en complexe installaties.
Verder biedt het mogelijkheden om gebruikers
doelgericht en snel ter plekke 24/7 te voorzien
van informatie die voor hen belangrijk is.
Nieuw personeel kan veel sneller worden
ingewerkt en is eerder zelfstandig inzetbaar.
De commissie heeft geadviseerd het voorstel
door te leiden naar het algemeen bestuur als
bespreekstuk. Met dien verstande dat de
mondelinge toelichting over cyber security,
samenwerking tussen waterschappen en Het
Waterschaphuis in de tekst worden verwerkt.
Daarnaast zal met name de risicoparagraaf
worden aangevuld. Ook de implementatie van
de “Standaard” software wordt toegelicht.

Muskusrattenbeheer

De AWP ondersteunt het voorstel om een
uitvoeringskrediet van € 7.400.000 beschikbaar te stellen voor het project SCADA
Standaardisatie.

Waterschap Vallei en Veluwe is “in control” wat
betreft het beleid en de uitvoering van baggerwerk.

Willen wij een koppositie behouden in waterschapland dan is het noodzakelijk om te
investeren in ICT. Aangezien het om veel geld
gaat en er regelmatig dingen verkeerd gaan op
ICT vlak wil de AWP wel dat er goed gemonitord
wordt en dat het bestuur tijdig en concreet op de
hoogte wordt gehouden.

CO2-emissie

4.

Ton Bresser heeft gevraagd om bij de
projectvoorstellen een berekening van de
reductie CO2-emissie te voegen. Heemraad
van Vreeswijk geeft aan dat er veel aan
monitoring gedaan wordt, maar weet niet of dit
er jaarlijks in meegenomen wordt.

Beleid cultuurhistorie

5.

Besloten is om het jaarlijks onderhoudsbudget
te verhogen tot € 195.000 en over te gaan tot
renovatie van objecten die in zeer slechte staat
van onderhoud verkeren.
Het in goede staat van onderhoud houden van
cultuurhistorische waardevolle elementen biedt
de gelegenheid om het unieke “waterverhaal”
naar buiten te brengen. Het vergroten van
waterbewustzijn draagt positief bij aan het
realiseren van en communiceren over
wateractiviteiten.
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6.

Op 1 januari 2012 is het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer Rivierenland opgericht. Waterschap Rivierenland voert de
muskus- en beverratten bestrijding ook uit voor
de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en
Veluwe en Hollands Delta. De meerwaarde van
de samenwerking ligt met name op het vlak van
efficiency.
Eind 2018 wilde het samenwerkingsverband
Muskusrattenbeheer op ongeveer 8.400 gevangen muskusratten uitkomen. Deze doelstelling
is niet gehaald.

Doelmatigheidsonderzoek

7.

Ontvlechten Waterstromen

8.

D&H heeft besloten om de bijdrageregeling
“Ontvlechten Waterstromen” voor 2019 te
kiezen als onderwerp voor het jaarlijkse
doelmatigheids en doeltreffendheidsonderzoek.

Informatie

9.

Heb je ideeën, iets op- en/of aan te merken,
laat het ons weten. Tevens vragen wij jullie om
ideeën voor een themabespreking of
afdelingsuitje op zaterdag 16 november 2019.
Agenda:
Steunfractievergadering: di. 29-10-2019
Landelijke AWP bijeenkomst: za. 2-11-2019
AWP afdelingsbijeenkomst: za. 16-11-2019
AB-vergadering: wo. 27-11-2019
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

AWP VALLEI EN VELUWE

2

