CDH 17 december terugkoppeling
In de vergadering van 17 december 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Wijziging Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap
Rivierenland 2011.
Besluit
De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend
mandaatregister te wijzigen conform bijgevoegd conceptbesluit en deze wijzigingen in te laten gaan
per 1 januari 2020.
.

Context
In de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 worden de algemene
randvoorwaarden voor het verlenen van mandaat gegeven. In het bijbehorende mandaatregister
wordt een integraal overzicht gegeven van alle bevoegdheden die rechtstreeks door het CDH aan
medewerkers zijn gemandateerd. Per mandaat wordt omschreven wat de bevoegdheid inhoudt, de
wijze waarop hierover moet worden gerapporteerd en welke voorwaarden daarbij in acht moeten
worden genomen. Per bevoegdheid is zichtbaar tot op welke functie (secretaris-directeur, directeur,
afdelingshoofd, teamleider, projectleider) de bevoegdheid is gemandateerd. Uitgangspunt is dat het
mandaat moet passen bij de aard en impact van de uit te oefenen bevoegdheid en de besluiten die
daarbij horen. Na evaluatie van het mandaat wordt voorgesteld de Ambtelijke
bevoegdhedenregeling met bijbehorend mandaatregister op onderdelen aan te passen.

De wijzigingen vloeien voort uit de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie
ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Als gevolg hiervan krijgen medewerkers van rechtswege een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Dit heeft o.a. invloed op de gebruikte terminologie. Per 1
januari 2020 zal, naar verwachting, de sectorale arbeidsvoorwaardenregeling (SAW) worden
vervangen door een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAO). Verder wordt er een
personeelshandboek vastgesteld waarin alle eigen personele regelingen van het waterschap worden
opgenomen m.u.v. werving en selectie. De vaststelling van het personeelshandboek geschiedt dit
jaar door het CDH. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit gemandateerd aan de secretaris-directeur.
.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Vaststelling Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen
Hazelaarplein (HWBP)
Besluit
1. Het Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Hazelaarplein d.d. 28 oktober 2019 vast te
stellen.
2. Het Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Hazelaarplein d.d. 28 oktober 2019 ter
goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

Context
Op 20 augustus 2019 hebben wij voor de Dijkversterking Vianen Hazelaarplein het
voorkeursalternatief "piping-/stabiliteitsscherm binnenwaarts" en voor het gedeelte langs het
Merwedekanaal een "stabiliteitsscherm buitenwaarts" vastgesteld als een integrale oplossing voor
de faalmechanismen piping en macrostabiliteit over een lengte van 275 meter (bepaald op basis van
de nieuwe normering).
Voordat de dijkversterking bij Hazelaarplein gerealiseerd kan worden, stelt het waterschap
voorliggend projectplan op in het kader van de Waterwet op basis van het VKA. In het projectplan
worden de uitvoeringsmaatregelen beschreven en uitgewerkt. Belangrijkste onderliggende
producten van het projectplan zijn het Voorlopig Ontwerp (VO), de m.e.r.-beoordelingsnotitie aan de
provincie Utrecht en een Vergunningenplan.
De dijkversterking Vianen inclusief de meekoppelkans Hazelaarplein zijn gepresenteerd in de
commissievergaderingen. Daarmee is de Commissie Waterveiligheid geïnformeerd over de stand van
zaken, ontwikkeling en de totstandkoming van het VKA.
In verband met de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is de
passage over het PAS verwijderd uit het projectplan Waterwet. Er is een nieuwe geactualiseerde
stikstof berekening uitgevoerd. De nieuwe stikstofberekening voor de dijkversterking Vianen en
Hazelaarplein heeft "geen depositieresultaten opgeleverd boven de 0,00 mol/ha/jr." De uitkomst van
de nieuwe stikstofberekening is ter beoordeling aangeboden aan de Provincie Utrecht. Mogelijk
betekent dit dat er geen Nb-wet vergunning nodig is voor de uitvoering van het project.
In het contract met de opdrachtnemer realisatie (aannemer) is hierop geanticipeerd. De definitieve
gunning van het werk Dijkversterking Vianen is december 2019, en in dit contract is opgenomen dat
we uiterlijk 1 april 2020 duidelijkheid dienen te hebben over hoe omgegaan moet worden met de
stikstof-problematiek. Indien dit niet het geval is schuiven we het werk 1 jaar op met indexering van
de aanbieding.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Rivierenland en
Gemeente Vijfheerenlanden inzake versterking primaire waterkering
Lekdijk en gebiedsontwikkeling Hazelaarplein
Besluit
1.

2.

Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Rivierenland en
Gemeente Vijfheerenlanden, inclusief bijlagen, inzake versterking primaire waterkering
Lekdijk en gebiedsontwikkeling Hazelaarplein.
2. Ingestemd met het verlenen van machtiging door de dijkgraaf aan heemraad H.
Roorda voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
.
.

Context
De Dijkversterking Hazelaarplein volgt een andere planning dan de dijkversterking Vianen maar biedt
de mogelijkheid voor een gecombineerde uitvoering met dijkversterking Vianen. Dit resulteert in een
snellere, betere en goedkopere dijkversterking door aanbestedingsvoordeel te behalen en de
omgevingshinder te beperken.
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is, na het sluiten van een eerdere
intentieovereenkomst met de gemeente, een vervolgstap in het proces tussen Waterschap
Rivierenland en Gemeente Vijfheerenlanden. In de SOK zijn nadere afspraken vastgelegd over de
realisering van de dijkversterking Hazelaarplein gecombineerd met de woningbouw Hazelaarplein. De
SOK zal als basis dienen voor de nog op te stellen realisatieovereenkomst (ROK) tussen Waterschap
Rivierenland en Gemeente Vijfheerenlanden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Aanpassen beleidsregel 5.19 “Kabels en leidingen”en
algemene regel WW3 “Kabels en leidingen)
Besluit
1)
de beleidsregel BR 5.19 'Kabels en leidingen' behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland
2014 te wijzigen waarbij de beleidsregel is aangevuld met criteria voor kabels en leidingen nabij
wateren en wegen;
2)
de algemene regel WW3 'Kabels en leidingen' behorende bij de Keur Waterschap
Rivierenland 2014 te wijzigen waarbij de algemene regel opnieuw is ingedeeld en inhoudelijk
verbeterd.
.

Context
.
Door het dagelijks toepassen van de algemene regels en beleidsregels is gebleken dat de algemene
regel en beleidsregels voor kabels en leidingen moeten worden aangepast en verbeterd. Dit betreft
vooral een kwaliteitsverbetering. Ook zijn er tekstuele verbeteringen gemaakt voor de leesbaarheid
van de algemene regel en beleidsregel.
De algemene regel wordt, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet, aangepast. Dit is
wenselijk om een aantal inhoudelijke aanpassingen door te voeren.
In het algemeen zorgt de aanpassing van zowel de beleidsregel als de algemene regel ervoor dat
deze twee beter op elkaar aansluiten. Er is door deze aanpassing geen 'grijs gebied' meer tussen de
twee regels waardoor er zowel voor de aanvragers als de beoordelaars meer duidelijkheid ontstaat.
Daarnaast zijn zowel de beleidsregel als de algemene regel aangepast ten aanzien van de
dijkversterking. In zowel de beleidsregel als in de algemene regel zijn voorwaarden opgenomen dat,
indien een dijkversterking kan worden voorzien, er voor de nieuwe kabel- en leidingwerkzaamheden
geen gebruik kan worden gemaakt van de nadeelcompensatie. Met 'voorzienbaarheid' wordt
bedoeld dat het aannemelijk is dat het dijkversterkingstraject bij de initiatiefnemer bekend is. Door
het toevoegen van deze voorwaarde wordt voorkomen dat het waterschap vergoedingskosten moet
betalen voor het verleggen van kabels en leidingen bij een dijkversterkingstraject

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Strategische aankoop grond te Heteren
Besluit
.
Ingestemd met de aankoop van het kadastrale perceel Heteren, sectie O, nummer 1248. De teamleider
van het Team Grondzaken te mandateren om dit besluit vervolgens (notarieel) af te wikkelen.

Context
Wij kunnen op korte termijn het kadastrale perceel Heteren, sectie O, nummer 1248 ter grootte van
8.31.15 ha verwerven. Deze grond zal vervolgens worden ingezet als strategische aankoop waarbij een
deel van de grond (circa 0.52.00 ha) inzetbaar is voor de realisatie van een natuurvriendelijke oever (nvo) in
het project Verbreden en Verdiepen. Voor diverse toekomstige projecten (ook nabij gelegen
dijkversterkingvakken) is de grond geschikt als ruilgrond. De exacte invulling van de ruilgrond is op dit
moment niet aan te geven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Kredietaanvraag voor Aanpak wateroverlast Breedeweg en
Grafwegen.
Besluit
1. In te stemmen met het maatregelplan voor de aanpak van de wateroverlast in Breedeweg en
Grafwegen, met daaraan gekoppeld een geraamde totaalbijdrage van het waterschap van
€ 3.560.000,--.
2. Het voor de uitvoeringsmaatregelen benodigde krediet gefaseerd beschikbaar te stellen.
3. Een eerste krediet van € 1.650.000,-- (bruto=netto) te verlenen voor de 1e fase van uitvoeringsmaatregelen.

Context
Het dorp Breedeweg en het buurtschap Grafwegen liggen in het zuiden van de gemeente Berg en
Dal. Breedeweg en Grafwegen liggen op de overgang van de hooggelegen stuwwal en het
laaggelegen bekken van Groesbeek.
Vastgesteld wordt dat er sprake moet zijn van een maatwerkoplossing gelet op de specifieke situatie
in dit gebied waarbij water direct van de helling vanuit het landelijk gebied overlast brengt in het
stedelijk gebied.
Het westelijk van Breedeweg gelegen hellinggebied Klein Amerika behoorde tot de jaren '20 van de
vorige eeuw tot het Nederrijks Wald, waarna het bosgebied op de helling is gekapt om plaats te
maken voor landbouwgrond.
De afgelopen jaren treden de volgende fenomenen steeds vaker en heviger op:
1. Wateroverlast en modderstromen in de kern en in de bebouwingslinten bij hevige neerslag.
2. Verdroging en erosie van de stuwwal, zowel van de landbouwgronden als van de aanliggende
bosgebieden met bosvijvers.
3. Hittestress in enkele sterk versteende wijken van Breedeweg.
Tijdens de excursie van het Algemeen Bestuur in het voorjaar heeft u kunnen constateren hoe de
situatie ter plekke is en welke gevolgen deze heeft voor de omgevingen en haar bewoners.
De gemeente Berg en Dal heeft in nauwe samenwerking met het waterschap een maatregelenpakket
opgesteld gericht op de vermindering van de wateroverlast en modderstromen. Een aantal van de uit
te voeren maatregelen is tevens gericht op het verminderen van de verdroging en/of de
vermindering van de hittestress.
De totale uitvoeringskosten zijn door gemeente en waterschap geraamd op € 7.975.000 exclusief
BTW. De bijdrage van het waterschap daarin is geraamd op € 3.560.000 exclusief BTW. Aangezien de
gemeente opdrachtgever zal zijn van alle uitvoeringsprojecten en de gemeente gebruik kan maken
van het BTW-compensatiefonds, zal de bijdrage van het waterschap aan de gemeente berekend
worden zonder BTW.
Een kredietaanvraag voor het tweede, resterende deel van de maatregelen zal naar verwachting in
2021 worden voorgelegd.

.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heermaden.

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Intentie Overeenkomst Gastvrije Waaldijk
Besluit
Ondertekening van de intentieovereenkomst Gastvrije Waaldijk door de Heemraad waterveiligheid.
.

Context
Het betreft een intentieovereenkomst
Met Gastvrije Waaldijk geeft het waterschap ruimte aan de omgeving om invulling te geven aan
maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent concreet: zorgvuldige inpassing van een herkenbare,
veilige (fiets)weg die meer beleefbaar is, met oog voor bestaande kwaliteiten.
Gastvrije Waaldijk heeft tot doel om een ruimtelijk goed inpassen van een versterkingsopgave te
realiseren, het geven van een lokale economische impuls, het versterken van leefbaarheid
gemeenschappen en het versterken van de het regionale en lokale toerisme. Gastvrije Waaldijk
draagt eveneens bij aan de (waterschaps)doelen: klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en
circulaire economie. De doelen die partners willen bereiken wordt in de komende fase beschreven in
het document doelenboom.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Overigen
Memo effectuering herstructurering
Het financieringsbeleid van waterschap Rivierenland is erop gericht om het risico op herfinanciering
te beperken. De huidige, historisch lage, rentestand biedt hiertoe mogelijkheden.

In overleg met de NWB is onderzocht in hoeverre een herstructurering van de huidige
leningenportefeuille mogelijk is. Uitgangspunten daarbij zijn:
-

Beperken van het renterisico;
Reduceren van het aantal leningen;

-

Afstemming op de levensduur van de activa;
Verlagen jaarlijkse rentelasten.

Resultaat
De herstructurering van de leningenportefeuille leidt tot de volgende voordelen:

1.

Beperken van het renterisico; Op dit moment wordt het renterisico op toekomstige
herfinanciering van leningen afgedekt;

2.

Het aantal te beheren leningen daalt met 13;

3.

De vervalkalender van de leningenportefeuille is evenwichtiger en beter afgestemd op het
verloop van de boekwaarde van de activa.

4.

Ten opzichte van de huidige meerjarenraming wordt een rentevoordeel van in totaal
€ 9,4 miljoen behaald.

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 17 december 2019. Het is een vertaling van de besluiten en
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de vergadering
in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief
te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen.
Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het
Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de
medewerkers van het bestuurssecretariaat.

