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CONCEPTVERSLAG van de vergadering van het AB
Aanwezig

:

Gasten
Afwezig

:
:

Notulist
Onderwerp
Datum
Bijlage(n)

:
:
:
:

C. van der Kamp (voorzitter), Bodegraven-Reeuwijk
Mw. D. Blok, Krimpenerwaard
R.A. Janssen, gedeputeerde PZH
J.L. van den Heuvel, Bodegraven-Reeuwijk
C.M. Kroes, Waddinxveen
Mw. B.J.A. Leferink, Waddinxveen
J.P. Neven, Krimpenerwaard
A. Mutter, secretaris
H. Douw, controller
B. van den Berg, beleidsadviseur bodem (presentatie)
Mw. D.A. Bergman, Gouda
J. Hordijk, Zuidplas
Mw. H. Niezen, Gouda
R.A.M. van der Sande, gedeputeerde PZH (telefonisch contact)
C. van Velzen, Alphen aan den Rijn
R. van Woudenberg, Zuidplas
Mw. A.W. Meijndert
Vergadering van het algemeen bestuur
17 maart 2016
n.v.t.

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder
de dames Blok en Leferink die voor de eerste keer aanwezig zijn bij het AB.
Mededelingen
 De voorzitter meldt dat de heer Stegeman, wethouder Alphen aan den Rijn, is afgetreden.
 Er zijn afmeldingen ontvangen van de dames Niezen en Bergman (Gouda), de heer Hordijk
(Zuidplas), de heer Van Velzen (Alphen aan den Rijn) en de heer Van der Sande
(gedeputeerde PZH). De heer Van der Sande wordt telefonisch bij de besluitvorming
betrokken.
 De voorzitter zegt dat als er behoefte bestaat om bepaalde thema’s te behandelen in de
vergadering, dit kan worden gemeld.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3.
Conceptverslag AB-vergadering d.d. 17 december 2015
Het verslag wordt conform vastgesteld.
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4a. Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer
De heer Van den Berg geeft een presentatie over de nota Bodembeheer Midden-Holland. Deze staat
ter vaststelling op de agenda. De nota gaat vervolgens naar de diverse colleges en wordt daarna ter
vaststelling aan de gemeenteraden voorgelegd. De nota gaat over:

hergebruik van grond en bagger

geschikte grond en bagger

nuttige toepassingen (ophogingen)
De nota gaat niet over:

verontreinigde grond en saneren

nieuwe verontreinigingen (moet worden voorkomen)

grond van locaties met puntbron

civieltechnische eisen
Het aantal meldingen is vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet toegenomen van 63 in 2009
naar 430 in 2015. Dit komt door het verscherpt toezicht en de publicaties hierover.
De heer Mutter meldt dat de organisatie bereid is bij de raadsbehandeling ondersteuning te bieden.
De vergadering stemt in met de nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer.
4b. Kadernota 2017
De voorzitter benadrukt dat het gaat om een inhoudelijke kadernota, het behandelt géén financiën.
Financiën worden behandeld in de begroting.
Mevrouw Blok vraagt aandacht voor de stikstofdepositie en fosfaatrechten. Deze punten zijn niet
opgenomen, maar hebben wel een intensiveringsslag nodig. De gemeenten kunnen dan proactief in
gesprek met agrariërs. Zij zou het prettig vinden bij het opstellen van het omgevingsplan dat deze
punten op enig moment en op een bepaald niveau prioriteit krijgen.
Verder wil zij de levering van producten aan de klant op de agenda zetten en het gesprek aangaan. In
hoeverre voldoet de bedrijfsvoering nu al aan de wensen van de klant (doorlooptijd, inhoud, efficiency,
enzovoorts)? Zij benadrukt niet de indruk te willen wekken niet tevreden te zijn, maar de klant en de
economische situatie vragen hierom.
De heer Kroes sluit zich aan bij het punt over de stikstofdepositie en de fosfaatrechten. Het
fosfaatrecht heeft veel ondernemers verrast, ondanks dat LTO dit heeft geaccordeerd. Hij vraagt hier
aandacht voor. Het belang van de Omgevingswet wordt onderschreven. Nadere informatie hierover
wacht hij af.
De heer Mutter antwoordt dat de discussie over stikstofdepositie en fosfaatrechten bij de benadering
van de agrarische sector wordt betrokken. Er is een groeiend probleem en dat wordt in de kadernota
meegenomen.
Het stukje over een moderne overheid wordt onderschreven en toegevoegd. De dienst gaat bekijken
hoe deze zich klantgerichter kan opstellen. De dienst is ambitieus en wil dat ook blijven. Hij heeft de
vraag van mevrouw Blok niet opgevat als zou zij ontevreden zijn.
De voorzitter zegt dat in productenboeken, de producten, inclusief prijs, exact staan vermeld.
Daar kunnen ook andere afspraken over worden gemaakt.
De kadernota wordt conform vastgesteld.
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5.
Bedrijfsvoering
5a. Instellen publicatieblad ODMH op overheid.nl
Het voorstel wordt geaccordeerd.
De voorzitter zoekt telefonisch contact met de heer Van der Sande en legt hem de vraag voor of hij
kan instemmen met agendapunt 3 (Conceptverslag), agendapunt 4a (Nota Bodembeheer),
agendapunt 4b (Kadernota 2017) en agendapunt 5a (Instellen publicatieblad).
De heer Van der Sande geeft aan met alle genoemde agendapunten te kunnen instemmen.
6.
Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen, en in het bijzonder de heer Van den Berg, voor hun
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 23 juni 2016,
De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp
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