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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 en informeren over de
AB-vergadering van 10 oktober 2019.

Nieuws van de fractie
Wijnand Zech heeft het penningmeesterschap
van AWP Vallei en Veluwe overgedragen aan
Jacqueline Pol. Wij danken Wijnand voor zijn
jarenlange deskundige financiële inzet als
penningmeester.
Voor de komende periode hebben we een aantal onderwerpen verdeeld en wordt er deelgenomen aan beeldvormende vergaderingen,
commissievergaderingen, klankbordgroepen of
andere activiteiten.
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

Vernieuwde Veluwezaal
in gebruik
Op 9 september 2019 nam het Algemeen
Bestuur de geheel verbouwde Veluwezaal in
gebruik
tijdens
een
beeldvormende
vergadering. Op feestelijke wijze openden
secretaris-directeur Karl Blokland en de
dijkgraaf Tanja Klip de vergaderzaal.

geroepen door het Klimaatakkoord. Op 24
september 2019 heeft de startbijeenkomst van
de Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe
in Harderwijk plaatsgevonden. Jacqueline was
hierbij aanwezig. Er werd ingegaan op wat de
RES inhoudt, wat de opgave is en hoe we tot
een regionaal concept-bod gaan komen.
Ron en Ton namen aan eenzelfde soort sessie
deel in Amersfoort.

Blauwe Omgevingsprogramma
In oktober heeft de eerste bestuurlijke
klankbordgroep Blauw Omgevingsprogramma
(BOP) plaatsgevonden. De BOP moet het
komend jaar opgesteld te worden. Ton neemt
namens AWP Vallei en Veluwe hieraan deel.

AWP levert agendapunten
voor Unievergadering over
waterschapslasten
De AWP wil drie knelpunten op de agenda van
de Unievergadering op 11 oktober 2019: een
nultarief voor natuur, ontkoppeling van de
tarieven voor huishoudens, bedrijven en
boeren, en onderscheid tussen bedrijfsgebouwd en woningen. Voor meer info zie de
link.
https://www.waterforum.net/awp-levertagendapunten-voor-unievergadering-overwaterschapslasten/

Bestuursconferentie
Tijdens de bestuursconferentie op 16 oktober
2019 heeft het Algemeen Bestuur zich in
informele sfeer gebogen over onderwerpen
voor de bestuursagenda waarop een proactieve
sturing van het Algemeen Bestuur in de
toekomst nodig is. In de volgende nieuwsbrief
meer informatie hierover.

Verder aanwezig/deelgenomen aan:
✓
✓
✓

Regionale Energie Transitie
De RES waarin de Gemeente, Provincie en het
Waterschap zitting hebben, is in het leven

www.awp.nu

Waterkering Spakenburg klaar voor storm,
getest 18 september
Fietstocht WaardeVOL Brummen 21
september
Opening Kaumera Zutphen, 2 oktober,
nieuwe grondstoffabriek die Kaumera
terugwint uit rest- en afvalwater. Een binden lijmmiddel, brandvertragend te gebruiken als o.a. coating.

https://kaumera.com/
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Uit de AB-vergadering van
10 oktober 2019
BURAP 2019

1.

De Bestuur rapportage is een helder en
duidelijk verhaal. De vragen die door ons zijn
ingediend zijn helder en duidelijk beantwoord.

Belastingherziening
Huishoudens trekken aan het kortste eind.
Met de WOZ-waarde is iets bijzonders aan de
hand. Al vanaf 2008 ontwikkelen de WOZwaarden van bedrijfsobjecten zich heel anders
dan die van woningen.
Dit verschil in waardeontwikkeling is de veroorzaker van een gigantische verschuiving. De
bedrijven betalen daardoor bij waterschap
Vallei en Veluwe samen inmiddels 27% minder
en de huishoudens brengen relatief 7% meer
op. Het volledige verhaal en de ingediende
motie is te vinden op de website van de AWP:

Huishoudens trekken aan het kortste eind

Extra krediet TGG Westdijk

3.

De AWP stemt in met het beschikbaar stellen
van een aanvullend bruto krediet van € 750.000
voor het herstel van de Westdijk veroorzaakt
door de aanwezigheid van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) voor extra inzet voor juridische
en communicatieve zaken en een langere
doorlooptijd van de totstandkoming van het
uiteindelijke plan van aanpak. In de eerste
kredietaanvraag is geen rekening gehouden
met schadeafhandeling/-vergoedingen voor
agrariërs die hun weilanden niet kunnen
gebruiken
AWP Vallei en Veluwe
voor gezond water
voor mens en dier.

INFORMATIE
Interessante links:
➢ https://magazines.publiekdenken.nl/waters
chap-3-2019/inhoudsopgave/
➢ https://www.apeldoorn.nl/duurzaamwaterbeheer-marktstroom
Heb je ideeën, iets op- en/of aan te merken,
laat het ons weten. Afdelingsuitje is
verschoven naar voorjaar 2020.

De AWP voor een eerlijker verdeling
van de waterschapslasten.

Schuldpositie

2.

Bij het vaststellen van de begroting 2020 kiest
het Algemeen Bestuur een scenario en daarmee een nieuwe norm voor de schuldpositie.
De AWP adviseert het college van d&h om
huidig beleid (ambitie en belastingtarieven) te
handhaven en de schuldpositie maximeren op
195% van de totale inkomsten.
AWP voor schuldpositie maximeren op
195% van de totale inkomsten.
Een schuldpositie van maximaal 195% is
verantwoord mede gezien de investeringen die
het waterschap in assets moet doen en
ambities op het gebied van circulariteit en
energietransitie.

www.awp.nu

Agenda:
1. Extra AB-vergadering waterschapsbelasting 28-10-2019
2. Steunfractievergadering: di. 29-10-2019
3. Commissievergaderingen FBA en Water
4. Landelijke AWP bijeenkomst, Zegveld: za.
2-11-2019
5. Klankbordgroep Bl. Omgevingspr., Nov
6. Klankbordgroep Biodiversiteit, Nov
7. 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
Facebook: Facebook AWP Vallei en Veluwe
Twitter: @awpvalleienvel
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