
CDH 18 februari 2020 terugkoppeling 
 
Het CDA vergadert op locatie rwzi Nijmegen (Weurt) en bezoekt daarna de Bastei. 
In de vergadering van 18 februari 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 

Voorstel: Strategische aankoop grond te Noordeloos 

Besluit 
In te stemmen met de aankoop van de kadastrale percelen gemeente Noordeloos, sectie C, 
nummer 290 en 291, samen groot 8.01.80 ha. De teamleider van team Grondzaken te 
mandateren om dit besluit vervolgens notarieel af te wikkelen. 

Context 
Waterschap Rivierenland is in de gelegenheid om op korte termijn de kadastrale percelen 
Noordeloos, sectie C, nummer 290 en 291, respectievelijk groot 4.41.00 ha en 3.60.80 ha te 
verwerven. Deze strategische grondaankoop zal vervolgens ingezet worden als compensatie- dan wel 
ruilgrond ten behoeve van de kadeversterking binnen projectgebied A5H.  
 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: Reactie op vragen fractie Partij voor de Dieren aangaande 

bomenkap op Landgoed Hemmen 

Besluit 
In te stemmen met de beantwoording van vragen fractie Partij voor de Dieren, nog een aantal 
onderdelen nader uitzoeken en de aangepaste brief te verzenden. Mocht dit niet binnen de 
termijn mogelijk zijn, dan verdagingsbericht namens de dijkgraaf verzenden via NieuwsRL. 
 

Context 
In het project NBW Betuwe wordt voorzien in het vergroten van 38 duikers en het verbreden van 15 
stuwen. Voor het vergroten van de duiker bij de Boelenhamsestraat moesten 2 eiken gekapt worden. 
Op 22 oktober 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan bij de gemeente 
Overbetuwe voor het kappen van de betreffende eiken.  Op 25 november 2019 heeft de gemeente 
Overbetuwe meegedeeld dat het kappen van de bomen vergunningvrij is en dat deze eigendom zijn 
van de gemeente Overbetuwe. 
Na het kappen van de bomen is gebleken dat de bomen in beheer en eigendom waren van de 
Stichting Het Lyndensche Fonds voor Kerk en Zending en derhalve niet zonder de toestemming van 
de Stichting gekapt mochten worden.  
 
Naar aanleiding van een hierover verschenen artikel in de krant heeft de fractie Partij voor de Dieren 
een aantal vragen gesteld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 



Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Voorstel: subsidie planuitwerkingsfase Vianen 22W (HWBP) en 

herijking realisatiefase dijkversterking Vianen 

Besluit 
Het vaststellingverzoek voor de planuitwerkingsfase en de herijking van de subsidie realisatiefase Vianen 22W 
(HWBP) in te dienen bij het HWBP. 

Context 
Het dijkversterkingsproject Vianen 22W is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2018-2023. 
Op 26 juni 2018 is in de CDH-vergadering de scope van het project vastgesteld. Een integrale dijkversterking 
van 925 meter op piping en macrostabiliteit binnendijks met als voorkeursalternatief een piping-
/stabiliteitsscherm binnenwaarts. Dit VKA is uitgewerkt in het projectplan waterwet. De Gedeputeerde Staten 
van Utrecht hebben het Projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen-Oost van goedgekeurd op 7 januari 2020. 
Daarmee is de planuitwerkingsfase afgerond. Inmiddels heeft de aanbesteding van de realisatiefase 
plaatsgevonden.  
1. Vaststellen subsidie planuitwerkingsfase.  
Met het goedkeuringsbesluit van de Gedeputeerde Staten van Utrecht op het Projectplan Waterwet 
Dijkversterking Vianen-Oost, is de planuitwerkingsfase formeel afgerond. Deze fase kan nu worden afgesloten, 
waarmee de subsidiebeschikking formeel wordt vastgesteld bij het HWBP.  
2. Herijken subsidie realisatiefase. 
De aanbesteding voor de realisatie van dijkversterking Vianen-Oost is afgerond waarmee de realisatiefase is 
gestart. Met dit aanbestedingsresultaat wordt de subsidieaanvraag realisatiefase herijkt om een voorschot 
voor de realisatiefase aan te vragen bij het HWBP. 

 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Voorstel: Voorkeursalternatief voor HWBP project Stad Tiel 

Besluit 
In te stemmen met het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Stad Tiel. 
 
Na deze vaststelling van het VKA Stad Tiel, zal vervolgens het Plan van Aanpak worden uitgewerkt 
waarmee de beschikkingsaanvraag voor de planuitwerkingsfase wordt gedaan. Het voorstel tot 
vaststellen van dit Plan van Aanpak (en de beschikkingsaanvraag) door het CDH volgt dan op 31 
maart 2020.  
 

Context 
De Nota Voorkeursalternatief (VKA) Stad Tiel geeft de schetsontwerpen voor dijkverbetering 
volgende uit de 'trechtering-systematiek' van het HWBP. Daarbij worden varianten die passen bij de 
verschillende faalmechanismen stuk voor stuk afgepeld. Ten behoeve van het VKA zijn verschillende 
vooronderzoeken gedaan en is een milieueffectrapportage gestart. Ook meegewogen zijn de voor-
keuren en zorgen die leven in de omgeving, zoals besproken in het afgelopen jaar met alle omwonen-
den en betrokken partijen als de gemeente, vastgoedontwikkelaars, de provincie Gelderland en 
Rijkswaterstaat. Er is advies ingewonnen bij het begeleidingsteam van het HWBP over de wenselijk-
heid van alternatieven. 



 
Bij de totstandkoming van het Voorkeursalternatief is herleidbaarheid van de besluitvorming het 
uitgangspunt. Dit is belangrijk voor de financiering door het HWBP en de inspraakprocedure van het 
ontwerp-projectplan. Het VKA volgt daarom een landelijk afgesproken 'trechteringssystematiek.' De 
Nota VKA beschrijft alle mogelijke varianten (de 'kansrijke alternatieven'), ook de minder realistische, 
en brengt die daarna terug tot het voorkeursalternatief. De MER-onderzoeken en kaders van de Nota 
Reikwijdte- en Detailniveau (welke in september-oktober in overleg met de Provincie Gelderland ter 
inzage heeft gelegen, conform de inspraakprocedure) zijn daarbij richtinggevend.  
Het VKA brengt de opgave, kosten en risico's in beeld voor de dijkversterking Stad Tiel. Het VKA is tot 
stand gekomen na zorgvuldige afweging van het meest kansrijke alternatief per deeltraject van de 
dijkversterking. Het gepresenteerde VKA kan rekenen op draagvlak in de omgeving en is subsidiabel 
voor het HWBP. 
 
De scope van het project is op 10 mei 2019 door het CDH vastgesteld en de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau is vastgesteld in het CDH van 20 augustus 2019. 
Dit onderwerp is ook in de extra commissie Waterveiligheid van 17 februari aan de orde geweest en 
de commissie heeft positief geadviseerd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur via tussentijdse consultatie van de commissie Waterveiligheid 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Voorstel: Vaststellen resultaten Voorverkenningsfase en scope 

Verkenningsfase voor het HWBP-dijkversterkingsproject Streefkerk-

Ameide-fort Everdingen (SAFE) 

Besluit 
- De resultaten van de Voorverkenningsfase vast te stellen; 
-       De scope, zijnde circa 11,5 km, voor de start van de Verkenningsfase vast te stellen. 

Context 
Binnen WSRL heeft het HWBP-programma diverse dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en 
uitvoering. Voor het project SAFE aan de zuidelijke Lekdijk in de Vijfheerenlanden en 
Alblasserwaard is de Voorverkenningsfase gereed. 
 
In dit besluit worden de eindresultaten gepresenteerd op basis van het vastgestelde Plan van 
Aanpak (PvA) Voorverkenningsfase, waarover wij op 17-10-2017 (zaaknr. 2017058575) een 
besluit hebben genomen.  
De Voorverkenningsfase heeft meer tijd gevraagd dan gepland vanwege o.a. aangescherpte 
onderzoeksvragen en daarmee nadere studie naar technische mogelijkheden voor het behalen van 
een optimaal veiligheidsrendement. Dit in nauwe samenwerking met kennisinstituten en externe 
partijen. De  heemraad is op hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de aanpak om partieel te 
versterken, waarvan de volledige eindresultaten nu beschikbaar zijn.  
Met informatieve presentaties op 15-10-2019 en 18-11-2019 zijn heemraad, 
programmadirecteur (OG) en Programmateam (gedelegeerd OG) geïnformeerd over de 
ondernomen stappen vanuit technische aard. Daarnaast is in onze vergadering van 04-02-2020 
de presentatie, welke voor de commissie Waterveiligheid van 17-02-2020 stond gepland en is 
gehouden, als ingekomen stuk behandeld. 
Na deze besluitvorming over onderhavig voorstel kan de Voorverkenningsfase formeel afgerond 
worden. 
 



Daarnaast is de scope, zijnde circa 11,5 km, voor de start van de Verkenningsfase vastgesteld. 
 
De  Verkenningsfase gestart, ook in overeenstemming met het landelijk Begeleidingsteam HWBP 
is inmiddels gestart. Het aanbieden van het PvA Verkenningsfase wordt voor onze vergadering 
van eind maart geagendeerd. Hieraan voorafgaande zal nogmaals een informerende presentatie 
aan ons als aan commissie Waterveiligheid worden gehouden. 
 
Na vaststelling van de resultaten Voorverkenningsfase (onderhavig voorstel) én het PvA 
Verkenningsfase (geagendeerd voor ons CDH-overleg 31-03-2020) zal direct aansluitend de 
vaststellingsaanvraag Voorverkenning en beschikkingsaanvraag Verkenning bij de 
Programmadirectie-HWBP gecombineerd ingediend worden. Deze procedure is reeds afgestemd 
met Programmateam-WSRL en Begeleidingsteam-HWBP. 
Dit onderwerp is ook in de extra commissie Waterveiligheid van 17 februari aan de orde geweest en 
de commissie heeft positief geadviseerd. 
 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 18 februari 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. 
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