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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.

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

Nieuwe functie
Op 28 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta
(WDOD) unaniem besloten om onze heemraad
Dirk-Siert Schoonman bij de Kroon aan te
bevelen als hun nieuwe dijkgraaf. Op dinsdag
25 augustus jl, is Dirk-Siert Schoonman (52)
geïnstalleerd als nieuwe dijk door de Commissaris van de Koning in Drenthe, Jetta Klijnsma.
Wij wensen hem heel veel succes toe. Hij heeft
als heemraad veel betekend voor Waterschap
Vallei en Veluwe.

Westdijk en BECH Harderwijk
Op 13 mei 2020 werd het AB bestuur digitaal
bijgepraat. Ron was hierbij aanwezig. Voor de
Westdijk is in februari een Plan van Aanpak
(sanereringsplan) goedgekeurd.

Circulaire Economie
Op 18 mei 2020 heeft de eerste werksessie
Circulaire
Economie
plaatsgevonden.
Jacqueline heeft hieraan deelgenomen.
AWP Vallei en Veluwe
is voor lange termijnplanning en
innovatie binnen het waterschap

Denktank Waterbewustzijn
De denktank Waterbewustzijn is sinds
afgelopen mei 3 keer bijeen geweest via een
Zoom sessie. Jacqueline heeft de sessies
bijgewoond. De denktank richt zich op het
formuleren van doelen, te bereiken effecten, in
te zetten middelen en te bereiken doelgroepen.
Er wordt nagedacht over schaarste, besparing, schoon water etc..
Het Waterschap stimuleert graag lokale
initiatieven en activiteiten om het Waterbewustzijn te vergroten. Er zijn 4 soorten
subsidies.
Subsidiemogelijkheden - Vallei en Veluwe
https://www.valleiveluwe.nl/actueel/actuele-thema/subsidie/

Uit de AB-vergadering van
6 mei 2020
De nieuwe accountant heeft weinig opmerkingen bij de jaarstukken 2019. Ze zien er goed
verzorgd uit. Het is een prima jaar geweest
met een positief resultaat.
Ten aanzien van het doelmatigheidsonderzoek
opteert het AWP voor “Toezicht en Handhaving”. Voor 2021 zien wij graag Participatie
als onderwerp voor het doelmatigheidsonderzoek.
De AWP is erg tevreden over de rol die het
Waterschap inneemt binnen de RES’en.

Uit de AB-vergadering van
8 juli 2020
Er is besloten om 400.000 euro beschikbaar te
stellen aan grondeigenaren voor maatregelen
die een bijdrage leveren aan het tegengaan
van verdroging, die het vasthouden van water
bevorderen en die water toevoegen aan de
grondwatervoorraad.
Agrarische Nieuwsbrief - Juli 2020
adobe.com
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AWP Vallei en Veluwe
Verbetering
Waterschapsbelasting

Publieksjaarverslag

Voormalig staatssecretaris Menno Snel is
voorzitter van de stuurgroep van de Unie van
Waterschappen die werkt aan de verbetering
van de waterschapsbelasting. Het zijn relatief
eenvoudige punten maar van groot belang
voor landbouw en bedrijfsleven.
De inwoners van het waterschap betalen veruit
het grootste deel van de belasting.
De AWP vindt dat de belangen van de
inwoners consequent genegeerd worden en wil
een belastingstelsel dat voor iedereen eerlijk
is. Op www.AWP.nu kun je hier meer over
lezen.
AWP Vallei en Veluwe
Is voor eerlijke lastenverdeling

Rapport Geborgd Gewogen
Voor een deel van de zetels in het algemeen
bestuur
van
het
waterschap
worden
verkiezingen gehouden. Een ander deel is
voorbestemd voor de landbouw, de terreineigenaren en bedrijfsleven, in totaal 7 van de
30 zetels zijn op deze wijze “geborgd”.
Deze zetels hebben in de praktijk meer macht
dan het aantal zetels doet vermoeden.
De commissie Boelhouwer heeft op verzoek
van minister Cora van Nieuwenhuizen een
rapport uitgebracht met als conclusie dat we
wel zonder geborgde zetels kunnen.
De AWP heeft met name bezwaar tegen de
geborgde macht. Landbouw, bedrijfsleven,
natuur en dan ook woningen(!) kunnen net zo
goed als adviseur het algemeen bestuur
ondersteunen. Op www.AWP.nu kun je hier
meer over lezen.

WORD AWP LID!

Wat doet Waterschap Vallei en Veluwe voor de
inwoners in het werkgebied? Je leest het
allemaal in het publieksjaarverslag.
“Voor ruim 1,1 miljoen inwoners werken we
dagelijks aan schoon en voldoende water in sloten,
beken en kanalen. En uiteraard ook aan veilige
dijken en gezuiverd afvalwater. Dat doen we in een
wereld die volop in beweging is. Samen met
anderen zetten we ons in voor de duurzame
vernieuwing die zo hard nodig is”.
Publieksjaarverslag 2019 - Vallei en Veluwe
vallei-veluwe.nl

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AWP Steunfractievergadering di. 1-9-2020
AWP Fractievoorzittersoverleg 5-9-2020
AB-vergadering wo. 30-9-2020
Landelijke AWP bijeenkomst 31-10-2020
AB-vergadering wo. 25-11-2020
Landelijke AWP bijeenkomst 20-03-2020

INFORMATIE
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

En we houden je per
e-mail op de hoogte!!!
AWP VALLEI EN VELUWE

www.awp.nu
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