CDH 21 januari 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 21 januari 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: PHTB Addendum financiële afwikkeling
Besluit
-

In te stemmen met het 'Addendum financiële afwikkeling herstructurering glastuinbouw en
paddenstoelenteelt Bommelerwaard';
Heemraad M. Gremmen te mandateren voor ondertekening van het Addendum namens
Waterschap Rivierenland.

Context

Met ingang van 1 januari 2016 zijn, naast private ondernemingen, ook overheidsondernemingen
waaronder de Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering TuinBouw onderhevig
aan wetgeving met betrekking tot de vennootschapsbelasting (winstbelasting). In potentie moet de
GR PHTB daardoor belasting betalen over (enig) positief financieel resultaat; die belasting bestaat uit
25% over het exploitatieresultaat.
De GR PHTB heeft hierover overleg gevoerd met de belastingdienst en heeft zich daarbij op het
standpunt gesteld dat de exploitatie van de GR PHTB zwaar verlieslijdend is. Op basis van de laatste
ramingen zal door Partijen gezamenlijk een bedrag van € 21,5 mln. worden bijgedragen. Er kan
daarom van belastbare winst nooit sprake zijn. De belastingdienst wil hierin meegaan mits de
deelnemers in de GR PHTB formeel verklaren dat er nooit meer wordt bijgedragen aan het PHTB dan
dat er tekort bestaat in de exploitatie. Hiertoe is het Addendum opgesteld.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Aanvraag krediet voor de (co)financiering van invulling
Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer
Besluit
Een krediet (bruto = netto) van € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor de (co)financiering van
invulling Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Context
In november 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland het KRW (Kaderrichtlijn
Water) Rivierenlandplan 2 vastgesteld, waarin onder meer het maatregelpakket ter verbetering van
de waterkwaliteit voor de komende 6 jaar was opgenomen. Eén van de maatregelen betrof het
verminderen van emissies uit de landbouw. Hiervoor zijn samen met LTO (Land- en
Tuinbouworganisatie), projecten ontwikkeld en in uitvoering gebracht. Deze samenwerking is binnen
het kader van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) waarin de LTO samen werkt met
de waterbeheerders aan waterknelpunten. Vanaf 2016 is hiervoor krediet beschikbaar gesteld van in

totaal € 500.000,-- (€ 320.000,-- in DR 29-03-2016 en € 180.000 in CDH 15-05-2018). Dit krediet is
geheel belegd in maatregelen en projecten.
Met dit voorstel wordt krediet aangevraagd om nogmaals € 500.000,-- beschikbaar te stellen voor de
(co)financiering van de invulling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Het DAW geeft uiting aan het verminderen van emissies van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw. Met extra krediet kan er uiting worden gegeven aan
een vervolg van de projecten en aan aanvullende projecten. Hierbij streven we naar een nul emissie
in 2027, in lijn met de doelstellingen van de KRW.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Actualisatie Begroting 2020 en Ontwerpbegroting 2021 van
de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis
Besluit
In te stemmen met de Actualisatie Begroting 2020 en de Ontwerp Begroting 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis met inbreng van een positieve zienswijze.
Onze aandachtspunten en constateringen met betrekking tot de actualisatie zijn als volgt:
1) De invulling van de instandhouding is een minimaal niveau, ook in relatie tot de sterke groei van
het aantal projecten. Daar vindt een correctie op plaats, wat financiële consequenties heeft.
2) Gezien de landelijk ingrijpende ontwikkelingen rond de digitaliseringsopgave is de positie van het
Waterschapshuis belangrijker geworden, en zien we de coördinerende rol opgepakt worden.
3) We constateren dat de verhoging ook komt door opstarten van nieuwe projecten waar
waterschap Rivierenland bij betrokken is.
4) We zijn ons er van bewust dat gezien de digitale transformatie ook in 2021 het aantal projecten
toeneemt.

Context
Het Waterschapshuis (HWH) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het
gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het Waterschapshuis is in 2005 opgericht om
samenwerking tussen waterschappen te bevorderen, kostenbesparingen te realiseren en om processen tussen waterschappen te stroomlijnen. Het Algemeen Bestuur van HWH is verantwoordelijk
voor het functioneren van de uitvoeringsorganisatie HWH. Hierin zijn alle waterschappen, waaronder
Waterschap Rivierenland, vertegenwoordigd in de rol van eigenaar. Op ambtelijk niveau wordt
tussen de waterschappen afgestemd welke projecten opportuun zijn om in samenwerking uit te
voeren.
Waterschap Rivierenland heeft de Actualisatie Begroting 2020 (1e begrotingswijziging 2020) en de
Ontwerp Begroting 2021 ontvangen. De vastgestelde begroting 2020 van HWH (in juli 2019) bevat
alleen projecten waarvoor vaste afspraken zijn gemaakt. Nieuwe op te starten projecten waarvoor
geen vaste afspraken zijn gemaakt, worden nog niet in de begroting opgenomen. De gemeenschappelijke regeling staat dit niet toe. Het gevolg is dat de begroting per definitie een te lage raming is
van de inspanning van Het Waterschapshuis. Bij de toelichting bij de begroting van 2020 in juli 2019
is dan ook aangegeven dat de werkelijke kosten voor 2020 hoger zullen zijn, en dat die via
begrotingswijzigingen worden vastgesteld. De geactualiseerde begrotingswijziging is hiervan het

resultaat.
Daarnaast ontving Waterschap Rivierenland een voorstel voor aanpassing van de
Gemeenschappelijke naar de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Dit betreft een
functionele omzetting van de SAW naar de CAO.
Conform de wettelijke procedure is er de mogelijkheid om een zienswijze binnen acht weken en voor
6 maart 2020 (week 10) in te dienen. De laatst mogelijke AB vergadering is 21 februari 2019. Vandaar
is gekozen voor de volgende aanpak:
Directieraad:
20 januari 2020
CDH:
21 januari 2020 (nazending)
Commissie Middelen:
28 januari 2020 (nazending)
Algemeen Bestuur:
21 februari 2020

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst Groene Cirkel Graafstroom
Besluit
- In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Groene Cirkel Graafstroom;
- Heemraad M.H.M. Gremmen te mandateren voor ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst Groene Cirkel Graafstroom.

Context
De Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling is op 1 februari 2019 met de ondertekening van het convenant
gestart en bestaat uit een samenwerking van zuivelfabriek De Graafstroom, de zuivelcoöperatie
Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, de Provincie Zuid-Holland en Wageningen University
& Research (WUR). Het CDH heeft op 29 januari 2019. ingestemd met de ondertekening van het
convenant en heemraad Gremmen hiervoor gemachtigd (Verseon registratienummer. 2019007904).
Gezamenlijk is de ambitie opgesteld een toekomstbestendige landbouw te ontwikkelen, een
oplossing voor bodemdaling te vinden, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en
een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering. Dat alles,
gecombineerd met economisch veerkrachtige boerenbedrijven, is het toekomstbeeld waar deze
partners zich voor inzetten.
Vanuit deze ambitie is vanuit bovengenoemde partijen een projectvoorstel ontwikkeld waarin de
kennis over bodemdaling in het veenweidegebied, ontwikkeling van de biodiversiteit en nieuwe
verdienmodellen bijeen worden gebracht om de ambities te gaan realiseren. In een
samenwerkingsovereenkomst willen partijen hun onderlinge rechten en plichten binnen het kader
van het project vastleggen. Groene Cirkels is een open netwerk waarin partners gelijkwaardig zijn,
Na afloop van het project verwachten we een onderbouwing te hebben van:
Een maatregelenpakket dat effectief is om bodemdaling tegen te gaan, de biodiversiteit te
verhogen en het verdienvermogen van de melkveehouders op peil te houden. Het gaat dus om
het ontwikkelen van maatregelen, de uitvoering van maatregelen valt niet onder het project.
Een opschaalbare aanpak voor de melkveehouderijsector in het Groene Hart.
Het project heeft een looptijd van drie jaren (2020 t/m 2022) en de begrote projectkosten bedragen
k€ 840 excl. BTW. De projectfinanciering bestaat voor 50% uit in cash en in kind private bijdragen. De

overige 50% komt vanuit de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen. De aanvraag
om 50% cofinanciering vanuit de topsectoren is inmiddels gehonoreerd. Waterschap Rivierenland
heeft alleen een in kind private bijdrage bestuurlijk toegezegd van maximaal 250 uur gedurende de
looptijd van het project. Jaarlijks dienen we een verantwoordingsformulier te overleggen, hiervoor is
geen accountantsverklaring nodig.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 21 januari 2020. 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. De
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de
bestuursadviseurs van het waterschap.

