CDH 3 maart 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 3 maart 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Beverprotocol voor de waterbeheerders in de provincies
Gelderland en Zuid-Holland
Besluit
In te stemmen met het "Beverprotocol voor de waterbeheerders in de provincies Gelderland en ZuidHolland".

Context
Eind vorige eeuw was er een geslaagde herintroductie van de soort in Nederland. Sindsdien groeit de
populatie bevers in Nederland gestaag.
Echter, bevers veroorzaken met hun knaag- en graafactiviteiten in toenemende mate ook schade en
veiligheidsrisico's. De belangrijkste veiligheidsrisico's treden op als ze in de primaire waterkeringen
gaan gravenDe schade bij een eventuele dijkdoorbraak ten gevolge van graverij is daar een veelvoud
van. Dit maakt dat de beveractiviteiten conflicteren met de primaire taken van het waterschap en
daarom is het noodzakelijk te kunnen ingrijpen.
De bever is een beschermde diersoort in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Dit
betekent dat het verboden is om zonder ontheffing bevers:
- te doden of te vangen;
- te verstoren of;
- hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen.
Het is alleen mogelijk een ontheffing op deze verbodsbepalingen te krijgen als er sprake is van
ernstige schade of risico voor de openbare veiligheid.
Tot op heden hebben de maatregelen: ‘verjagen, onaantrekkelijk maken van de waterkering,
ingraven van stenen of gaas in de kering’ in combinatie van het dichtmaken van de door de bever
gegraven holen en burchten ervoor gezorgd dat de bever steeds elders zijn heenkomen heeft
gezocht. Door de groeiende beverpopulatie zal op bepaalde locaties de bever wel vaker een
terugkerend probleem gaan worden. Met een ontheffing op basis van het beverprotocol kunnen we
dan op een verantwoorde en doelmatige wijze ingrijpen. Van de zijde van de provincie is reeds
aangegeven dat men positief staat ten opzichte van dit initiatief.
Op dit moment werken we in de provincie Noord-Brabant met het Beverprotocol Brabant (2013) op
basis waarvan ontheffing is verkregen tot 2023.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks gehoord de commissie Waterveiligheid op 30 maart. Een definitief besluit wordt genomen
op 31 maart.

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Intentieovereenkomst en kredietaanvraag voor de
ontwikkeling van een windturbine op het RWZI-terrein te Arnhem.
Besluit
Het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland gaat het algemeen bestuur voorstellen om
gezamenlijk met Rijn en IJssel Energiecoöperatie een windturbine te ontwikkelen op het terrein van
de waterzuivering aan de Drielsedijk in Arnhem.
Beide partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst opgesteld, waarvan de voorbereidingsfase
onderdeel uitmaakt c.q. aan gerelateerd is.. Op deze locatie heeft tot voor enkele jaren een
windturbine gestaan.

Context
Waterschap Rivierenland wil bijdragen aan de energietransitie in Nederland door uiterlijk in 2030
energieneutraal te zijn. Dit willen we bereiken door RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallaties) tot
energiefabrieken om te bouwen, zonneparken aan te leggen en energie te besparen waar dat kan.
De kansen voor windenergie zien we toenemen: we worden door lokale partijen benaderd om samen
windenergie te ontwikkelen. (Bestuursakkoord 'Door water verbonden').
Het algemeen bestuur heeft in 2015 de 'Strategienotitie energie voor WSRL' vastgesteld. Hierin staat
dat het de ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn, en hoe die ambitie op hoofdlijnen
gerealiseerd kan worden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Stand van zaken Windwinning Culemborg en Windinitiatief
Bergsche Maas.
Besluit
De grondovereenkomst tot het vestigen van zakelijk recht ten behoeve van de Windwinning
Culemborg (Eneco Wind en energiecoöperatie Vrijstad Windwinning) níet te ondertekenen.
Of het zinvol is om voor het windinitiatief Bergsche Maas met de mede-ontwikkelaars (Duurzame
Energiecoöperatie Altena Biesbosch en de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij) en met de groep
van pachters een afsprakenovereenkomst op te stellen, moet nader bekeken worden. Wellicht
volstaat een brief van alle partijen aan elkaar en kan daarmee volstaan worden.

Context
Waterschap Rivierenland wil bijdragen aan de energietransitie in Nederland door uiterlijk in 2030
energieneutraal te zijn. Dit willen we bereiken door RWZI's tot energiefabrieken om te bouwen,
zonneparken aan te leggen en energie te besparen waar dat kan. De kansen voor windenergie zien
we toenemen: we worden door lokale partijen benaderd om samen windenergie te ontwikkelen.
(Bestuursakkoord 'Door water verbonden').
Het algemeen bestuur heeft in 2015 de 'Strategienotitie energie voor WSRL' vastgesteld. Hierin staat
dat het de ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn, en hoe die ambitie op hoofdlijnen
gerealiseerd kan worden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Mededeling via een memo aan de commissie Waterketen waarin de stand van zaken wordt
weergegeven. Heemraad Van ’t Pad kan dit verder naar bevind van zaken afwikkelen en het CDH
daaromtrent informeren over de gekozen aanpak.

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Maatgevende hoogwaterstanden regionale waterkeringen
Besluit
Met waardering wordt besloten om:
De maatgevende hoogwaterstanden voor de regionale waterkeringen van Waterschap Rivierenland
vast te stellen (voor de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden, de Linge ten westen van de Diefdijk en
de Polder Nieuwland).
-De maatgevende hoogwaterstanden voor de regionale waterkeringen van Waterschap Rivierenland
ter vaststelling aan te bieden aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies
Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, conform de vigerende verordeningen van de provincies.

Context
Conform de vigerende verordeningen van de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland moet
Waterschap Rivierenland de regionale keringen uiterlijk 2024 hebben getoetst op de vigerende
normen voor deze keringen. De normen zijn vastgelegd in de vigerende verordeningen.
Met deze provincies zijn afspraken gemaakt over de wijze van toetsing van de regionale
waterkeringen van Waterschap Rivierenland. De maatgevende hoogwaterstanden vormen een
belangrijk uitgangspunt voor de toetsing. Dit zijn de maximale waterstanden die voorkomen bij de
situaties die behoren bij een bepaalde norm. In de verordeningen is ook bepaald dat deze
maatgevende hoogwaterstanden op voorstel van het waterschap door de betrokken provincies
worden vastgesteld.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Jaarverslag en Jaarrekening 2019
Besluit
Het algemene beeld is dat het zonder meer goed gaat. Ondanks dat er sprake is van een grote druk
op de arbeidsmarkt en een toenemende complexiteit is er sprake van goede resultaten. De te
behalen doelen liggen op schema en daar waar maatregelen de kleur oranje hebben gekregen is daar
een duidelijk aanwijsbare reden voor. In de inleiding moet daarbij ook wel vermeld worden wat er
allemaal te doen staat om ook het volgende jaar en ook over een periode van vijf jaar de gewenste
doelen te behalen.
1. De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2019 als volgt vast te stellen:
a. het totaal van de kosten:
€ 215.274.042
b. het totaal van de opbrengsten: € 220.819.946
c. voordelig exploitatieresultaat: €
5.545.904
2. Van het voordelig exploitatieresultaat ad € 5.545.904 ten gunste te brengen van de

egalisatiereserves:
Watersysteem € 2.542.159 voordelig
Zuivering
€ 2.573.534 voordelig
Wegen
€
430.213 voordelig
Totaal
€ 5.545.904 voordelig
3. De omvang van de algemene reserve per 31-12-2019 af te romen met € 0,76 miljoen tot
€ 5,4 miljoen en dit conform de gebruikelijke verdeelsleutel toe te voegen aan de egalisatiereserves:
Watersysteem € 418.000
Zuivering
€ 304.000
Wegen
€ 38.000
Totaal
€ 760.000
4. In te stemmen met het opheffen van enkele reserves en voorzieningen, te weten:
- de bestemmingsreserve tariefdifferentiatie wegen
- de voorziening tariefdifferentiatie wegen
- de voorziening CAO.
5. De overschrijdingen op de lasten van de volgende programma's alsnog formeel te bekrachtigen:
Waterveiligheid € 0,4 miljoen
Watersysteem € 0,1 miljoen
Waterketen
€ 0,9 miljoen
Middelen
€ 0,6 miljoen
6. De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31 december 2019 van in totaal ad
€ 29.000 alsnog formeel te bekrachtigen.
Vastgesteld wordt dat de opbrengst van grondverkopen naar de algemene middelen gaat en dat er
vervolgens later in de tijd gelden gevoteerd moeten worden voor aankopen zoals bij A5H.

Context
Ieder jaar wordt financieel afgesloten middels een verantwoording over de gedane uitgaven en
ontvangen inkomsten in relatie tot de begroting en wordt een besluit genomen over het positieve of
negatieve saldo. Dit besluit gaat over de jaarrekening 2019. De reden voor afwijkingen staan vermeld
in de documenten die worden voorgelegd aan het AB. Tevens wordt aangegeven of de afwijking
structureel of incidenteel is

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 3 maart 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.

