
CDH 17 maart 2020 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 17 maart 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel: Krediet strategische gronden gebiedsprogramma A5H. 

Besluit 
Indien de transactie plaats kan vinden onder voorbehoud van goedkeuring van het Algemeen 
Bestuur, zoals het vaker voorkomt dat transacties plaatsvinden waarbij is aangegeven dat er ook 
bestuurlijke goedkeuring van nodig is dan kan dit voorstel gewoon mee naar de (verplaatste) 
commissievergadering. 
Indien deze aanpak niet kan dan dit voorstel via een schriftelijke ronde voorleggen aan de commissie, 
dan in het CDH, dan via een schriftelijke ronde naar het AB en vervolgens in een formele AB-
vergadering het besluit bekrachtigen. De tekst van het begeleidende e-mailbericht en de eindtekst 
van het voorstel in goed overleg met heemraad Gremmen redigeren. 
Inhoudelijk wordt conform advies besloten. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 3,5 miljoen 
voor het aankopen van strategische gronden ten behoeve van het gebiedsprogramma A5H. 

Context 
Binnen het gebiedsprogramma A5H is sprake van een grote opgave waarvoor maatregelen moeten 
worden uitgewerkt met veel ruimtelijke impact. De definitieve opgave (locatie en omvang) van zowel 
de kadeversterkingen als van het nieuwe boezemgemaal is echter nog niet bekend. Deze 
verkenningen lopen nog.  
 
De verwerving van grond is een van de toprisico's van de projecten van gebiedsprogramma A5H. Hoe 
dan ook zal voor aanpassingen aan het watersysteem, kadeversterkingen en de aanleg van een 
Ecologische Verbindingszone grond moeten worden verworven. Met het voorgestelde krediet kan 
het waterschap ruilgronden aankopen. Op basis waarvan in een later stadium de daadwerkelijke 
gronden voor het realiseren van de opgaven tijdig kunnen worden verkregen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Voorstel: Conceptversie toekomstvisie zuiveren 2020-2035 

Besluit 
De conceptversie van de toekomstvisie zuiveren 2020-2035 vast te stellen; 
- De conceptversie ter bespreking doorgeleiden naar de Commissie Waterketen van maart 2020; 
- De definitieve versie in september 2020 ter vaststelling voorleggen aan het AB. 

Context 
In 2013 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland de visie duurzaam en doelmatig 
zuiveren vastgesteld. Die visie en de daarbij behorende strategie richt zich overwegend op de 
periode 2013-2021. In de visie duurzaam en doelmatig zuiveren staan diverse doelen, waaronder de 
doelen uit de Kaderrichtlijn Water, het Bestuursakkoord Water en het Klimaatakkoord tussen de 
Unie van Waterschappen en het Rijk. We lopen nu tegen het eind van die periode. Er spelen veel 
nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de maatschapelijke zorg over de 
kwaliteit van het oppervlaktewater, het klimaatakkoord, de energietransitie en de circulaire 
economie. Het is nodig om onze toekomstvisie zuiveren te actualiseren. 



Wie neemt het uiteindelijke besluit 
De definitieve versie komt in september in het Algemeen Bestuur; deze versie komt in de commissie 
Waterketen 

Portefeuillehouder 
H van 't Pad 
 

Voorstel: Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 

2016-2021, peildatum 31-12-2019 

Besluit 
Kennis te nemen van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Waterbeheerprogramma 
2016-2021 van Waterschap Rivierenland met peildatum 31-12-2019 en deze toe te sturen naar 
Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. 

Context 
Het is de vierde voortgangsrapportage in de reeks die betrekking heeft op de planperiode 2016-2021. 
In de Waterverordening Waterschap Rivierenland is opgenomen dat het Dagelijks Bestuur ten minste 
éénmaal per jaar aan Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant rapporteert over de voortgang van de uitvoering van het Waterbeheerprogramma, 
de mate waarin gestelde doelen worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de 
voorgestelde maatregelen. De nu voorliggende voortgangsrapportage geeft hier invulling aan. In de 
jaarlijkse ambtelijke en eventuele bestuurlijke voortgangsoverleggen met de provincies worden de 
knelpunten uit de voortgangsrapportage besproken en worden nadere afspraken gemaakt om deze 
op te lossen.  
 
Peildatum van de voortgangsrapportage is 31 december 2019. Inmiddels zijn door het AB in 2019 
nieuwe Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen vastgesteld. Op basis hiervan zal in 2020 
een herijking plaatsvinden van de ramingen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Ter kennisname aan commissies en AB (als ingekomen stuk 

Portefeuillehouder 
J. Verdaas 
 

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst tot realisatie van een 

vispassage tussen hoofdwatersysteem en regionaal watersysteem 

Oostkil 

Besluit 
- In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tot realisatie van een vispassage 

tussen hoofdwatersysteem en regionaal watersysteem Oostkil 
- Directeur de heer J. Knoops MPM te machtigen om namens het CDH de overeenkomst 

te ondertekenen. 

Context 
De realisatiekosten voor dit project zijn opgenomen in de begroting als KRW-maatregel. 
Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het project 100274 Vispassages Noord-
Brabant van € 110.000,--. Aanvullende (uitvoerings)kredietverzoeken zullen t.z.t. worden voorgelegd 
aan het CDH. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 



Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Voorstel: Concept Watervisie 2050 

Besluit 
De concept Watervisie 2050 vast te stellen. 
Het CDH is vindt het uiteindelijke resultaat van de diverse sessies en interviews prachtig.  

Het Presidium wordt voorgesteld de concept Watervisie 2050 door te geleiden naar een 
gelegenheidscommissie van het Algemeen Bestuur (vanwege corona-virus datum nog te bepalen). 

Context 
De Watervisie geeft de visie van het waterschap op zijn taken en op de fysieke leefomgeving en geeft 
inzicht in de bijdrage die het waterschap daar zelf aan kan en wil leveren. De Watervisie helpt het 
waterschap om aan te sluiten bij de strategische en integrale langetermijnvisies van partner-
overheden. 
 
De Watervisie heeft een horizon van 2050 en rijkt hiermee verder dan de planperiode van het 
Waterbeheerprogramma 2022-2027. De Watervisie is het strategisch kader voor de lange termijn en 
het waterbeheerprogramma een tactische vertaling van onze ambitie voor de komende 6 jaar. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J. Verdaas 
 

Voorstel: Biodiversiteit op dijken 

Besluit 
 In te stemmen met de volgende biodiversiteitsambities en richtpercentages voor primaire 

keringen: 
- ambitie 'Plus' circa 20% dijklengte 
- ambitie 'Basis' circa 30% dijklengte 
- ambitie 'Continueren' huidige aanpak voor circa 50% dijklengte; 

 In te stemmen met het uitwerken van deze ambitie dit jaar in het opstellen van onderhouds-
plannen en contracten zodat in 2021 gestart kan worden met een aangepast beheer en 
onderhoud van de dijken; 

 In gang zetten van overige maatregelen zoals opleiding dijkbeheerders, uitwerking van de 
communicatie en monitoring; 

 In te stemmen met een toename van jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud dijken met 
€ 75.000,-- tot en met 2024 waarna dit bedrag wordt afgebouwd tot € 40.000,--. 

Context 
Het beleid voor biodiversiteit is een eigen ambitie van het waterschap. De meerderheid van het AB 
heeft de ambitie in het bestuursakkoord 'Door Water Verbonden' uitgesproken. 
Er zijn geen andere doelen of verplichtingen vanuit andere overheden waaraan het waterschap dient 
te voldoen. Wel zijn er overeenkomsten waarin het waterschap afspraken maakt over biodiversiteit 
en samenwerking (bijv. Prachtlint Alblasserwaard en Beedeal). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 



 

Voorstel: In Control Verklaring 2019 

Besluit 
Kennis te nemen van de 'In Control Verklaring WSRL 2019'; De In Control Verklaring 2019 ter 
informatie toe te zenden aan de Commissie Middelen en dit onderdeel te laten zijn bij de 
behandeling van de Jaarrekening 2019. 

Context 
In het kader van de beheersing van de bedrijfsvoeringprocessen is met betrekking tot de jaarrekening 
2019 intern onderzoek gedaan ten behoeve van de In Control Verklaring WSRL 2019. Met de 

uitkomsten van dit onderzoek is een beeld verkregen van de mate waarin WSRL In Control is. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur na kennisneming door de commissie Middelen 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 

Voorstel: Inhuur capaciteit en aanschaf materieel in verband met 

calamiteit in Spijk 

Besluit 
In te stemmen met de kosten voor de inhuur van capaciteit en materieel i.v.m. de calamiteit 
Spijk voor totaal € 218.000,-- en de kosten ten laste van de post onvoorzien 2020 te brengen.  

Context 
In Spijk wordt een nieuwe golfbaan aangelegd. Voor het ophogen van deze locatie zijn door de 
aannemer LD-staalslakken gebruikt op een oppervlakte van ca. 30 hectare. Als gevolg hiervan is het 
omliggend oppervlaktewater verontreinigd en is WSRL in maart en vervolgens nog eens in oktober 
opgeschaald in de calamiteitenorganisatie om de situatie beheersbaar te houden.  
Het gebied is afgedamd en er zijn maatregelen getroffen om lozingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Zo is er bijvoorbeeld een pomp geplaatst en is ruim 700 meter persbuis aangesloten om het water uit 
dit gebied af te voeren naar de Linge, om negatieve gevolgen voor het oppervlaktewater zo veel 
mogelijk te beperken.  
 
Vanwege de omvang van de zaak en complexiteit van de materie zijn verschillende disciplines vanuit 
WSRL betrokken om de calamiteit het hoofd te bieden. Het gaat hierbij om deskundigheid van 
hydrologen, ecologen, geotechnici en juristen. Aangezien de calamiteit al driekwart jaar duurt en 
naar verwachting nog maanden (of misschien zelfs jaren) aan zal houden, drukt dit zwaar op de 
beschikbare capaciteit van de afdelingen en gaat deze inzet ten koste van reguliere werkzaamheden.  
Daarom wordt voor de eerste helft van 2020 budget voor extra capaciteit gevraagd. Daarnaast zijn 
door gebruik van 700 meter persbuis en een mobiele brug deze niet meer inzetbaar voor eventuele 
andere calamiteiten.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 



Voorstel: Realisatieovereenkomst Waterschap Rivierenland en 

Gemeente Vijfheerenlanden inzake versterking primaire waterkering 

Lekdijk en gebiedsontwikkeling Hazelaarplein 

Besluit 
1. In te stemmen met de realisatieovereenkomst tussen Waterschap Rivierenland en Gemeente 

Vijfheerenlanden, inclusief bijlagen, inzake versterking primaire waterkering Lekdijk en 
gebiedsontwikkeling Hazelaarplein. 

2. In te stemmen met het verlenen van machtiging aan heemraad H. Roorda voor het ondertekenen 
van de realisatieovereenkomst.  

Context 
De ondertekening van de realisatieovereenkomst (ROK) is, na het sluiten van een eerdere intentie-
overeenkomst en de samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Gemeente Vijfheerenlanden, een 
vervolgstap in het proces tussen Waterschap Rivierenland en Gemeente Vijfheerenlanden. In de ROK 
zijn nadere afspraken vastgelegd over de realisatie van de dijkversterking Hazelaarplein zodat de 
herontwikkeling Hazelaarplein met twee woontorens in de dijk mogelijk wordt gemaakt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Voorstel: Benoeming leden commissie belast met 

functioneringsgesprek dijkgraaf 

Besluit 
Te benoemen tot lid van de commissie die in 2020 belast is met de voorbereiding en het houden van 
een functioneringsgesprek met de dijkgraaf: 
- mw. M. van IJsseldijk; 
- mw. L. Doude van Troostwijk; 
- mw. H. Visser-Kieboom; 
- dhr. A. van der Netten van Stigt. 

Context 
In het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf d.d. 24 februari jl. is gesproken over het organiseren van 
een functioneringsgesprek met de dijkgraaf, teneinde het functioneren te kunnen bespreken. 
Na één jaar als dijkgraaf te hebben gefunctioneerd is het een goed moment om dat proces op te 
starten. 
Hiervoor is de Handreiking voor functioneringsgesprekken met de dijkgraaf als uitgangspunt 
genomen. Deze handreiking is op enkele onderdelen aangepast omdat deze was opgesteld (2015) 
voor doorvoering van de bestuurlijke vernieuwing. De handreiking is aan alle AB- en burgerleden 
toegezonden via NieuwsRL #10 (27 februari 2020). 
Er is voor 2020 gekozen voor een commissie bestaande uit 4 leden, conform de verdeling genoemd in 
de handreiking. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 



Overige zaken 
 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 17 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. 


