CDH 31 maart 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 31 maart 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Plan van aanpak verkenningsfase voor het HWBPdijkversterkingsproject Streefkerk - Ameide - fort Everdingen (SAFE)
Besluit
-

Vaststellen van het plan van aanpak verkenningsfase Streefkerk - Ameide - fort Everdingen
(SAFE);
Instemmen met het verzenden van de subsidieaanvraag verkenningsfase aan de
programmadirectie-HWBP voor het subsidiabele deel (90%) groot € 7.174.975,-- incl. BTW;
(gelijktijdig met verzenden van vaststellingsverzoek voorverkenningsfase zoals besloten in
CDH-overleg van 18 februari 2020).

Context
WSRL heeft diverse dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering in het HWBPprogramma. Voor het project SAFE aan de zuidelijke Lekdijk in de Vijfheerenlanden en
Alblasserwaard start nu formeel de verkenningsfase met het vaststellen van bijgevoegd plan van
aanpak.
De resultaten en scope uit de voorverkenningsfase zijn besproken en vastgesteld in het CDH-overleg
van 18 februari 2020.
Met een informatieve presentatie op 17 februari 2020 is de commissie Waterveiligheid geïnformeerd
over de projectspecifieke aspecten 'filosofie en methodiek veiligheidsrendement' en 'partieel
versterken'.
Het plan van aanpak is in twee ronden beoordeeld door het begeleidingsteam HWBP. Deze
zogenoemde reviews hebben plaatsgevonden op 16 december 2019 en 19 februari 2020. Daarmee is
het plan van aanpak geschikt bevonden voor indienen van de subsidieaanvraag verkenningsfase bij
de programmadirectie HWBP.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Aankoop woning aan Waaldijk 43 te Oosterhout (GLD) in het
kader van de dijkversterking Wolferen-Sprok (WOS)
Besluit
De woning met erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Waaldijk 43 te Oosterhout aan te
kopen van de huidige eigenaar.

Context
In het kader van het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok (WOS) wenst het waterschap
het pand aan de Waaldijk 43 te Oosterhout aan te kopen. Het betreft een twee onder 1 kap
woning met circa 2395 m² grond waarbij de eigenaar te kennen heeft gegeven te willen
verhuizen en het pand aan het waterschap wil verkopen.

Op basis van het definitief ontwerp is in dit dijkvak een binnendijkse grondoplossing met
pipingmaatregel geprojecteerd waarbij de woning geamoveerd dient te worden. Deze
maatregel wordt ook opgenomen in het projectplan Waterwet Wolferen-Sprok.
Na afronding van de dijkversterking zal het waterschap overgaan tot verkoop van de
bouwkavel.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor het
vervangen van de Elektrotechnische Installatie van het H.A. van
Beuningengemaal en het inrichten van het Meetsysteem
Watersystemen
Besluit
Een krediet beschikbaar te stellen van:
1. € 350.000,-- voor het vervangen van de Elektrotechnische Installatie van het H.A. van
Beuningengemaal
2. € 640.000,-- voor het inrichten van het Meetsysteem Watersystemen.

Context
Met de uitvoering van het iWA-project (fase-1) zijn de telemetrie-stations vervangen van de objecten
watersystemen die communiceerden via analoge lijnen van KPN. Thans wordt het iWA-project fase-2
uitgevoerd, waarbij de besturing van de overige objecten watersysteem wordt vervangen door de in
de fase-1 ontwikkelde standaardisatie. Hiermee wordt de organisatie voorzien in de toegenomen
informatiebehoefte en uniformeringswens voor o.a. de operators van de CRK.
Voorzien is dat ook de besturing van het van Beuningengemaal wordt vervangen.
Met het vervangen van de verouderde besturing van het van Beuningengemaal is het zinvol om ook
de elektrotechnische installatie van het gemaal gelijktijdig te vervangen
In het Inwinplan Waterkwantiteit, dat in 2013 is opgeleverd, is vastgesteld welke
waterkwantiteitsgegevens op welke wijze gemeten en vastgelegd moeten worden. Bestaande
meetpunten worden daartoe zoveel mogelijk geijkt. Op een aantal locaties worden nieuwe
meetlocaties ingericht. Voor het inrichten van nieuwe meetlocaties is het project Inrichten
meetsysteem opgestart.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Bestuurlijke vaststelling ENSIA Verantwoordingsrapportages
BGT 2019 en BRO 2019
Besluit
Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)2019 en Basisregistratie
Ondergrond (BRO) 2019 vast te stellen.

Context
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegepaste methodiek (in de vorm van een
enquête/zelfevaluatie) voor het afleggen van verantwoording t.a.v. de implementatie van de
BGT en de BRO door de bronhouders. Anderzijds zal de Gegevenseigenaar monitoren dat de BGTen BRO-processen conform onze wettelijke verplichtingen wordt uitgevoerd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst Waterschap Rivierenland,

gemeente West Betuwe, provincie Gelderland en Klop Beheer inzake
dijkversterking GoWa en herontwikkeling Heuffterrein
Besluit
-

-

In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake dijkversterking GoWa en
herontwikkeling Heuffterrein, inclusief bijlagen, tussen Waterschap Rivierenland, gemeente
West Betuwe, provincie Gelderland en Klop Beheer;
In te stemmen met het verlenen van machtiging door de dijkgraaf aan heemraad H. Roorda
om de samenwerkingsovereenkomst namens het waterschap te ondertekenen.

Context

Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst maken de deelnemende partijen de
gezamenlijke ontwikkeling voor een integraal inrichtingsplan voor het Heuffterrein mogelijk, waarin
er, naast de dijkversterking voor het project GoWa, ruimte is om de verplichte natuurcompensatie
voor GoWa te realiseren.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Verlenging Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant
Besluit
Kennis te nemen van de Evaluatie Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant.

Context
Eind 2017 is het 'Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant' afgesloten voor een periode van
twee jaar. Aan het convenant nemen 65 partijen deel; gemeenten, waterschappen, politie en
terreinbeherende organisaties. Het convenant heeft als doel mogelijk te maken dat groene boa's
[buitengewoon opsporings ambtenaren op het gebied van milieuwelzijn en infrastructuur] op elkaars
grondgebied kunnen optreden door het bieden van een juridische basis hiervoor. Het convenant is in
de zomer van 2019 geëvalueerd. Er wordt gewerkt aan een gewijzigde opzet van het convenant. Om
de lopende samenwerking door te kunnen laten gaan is een tijdelijke verlenging van de bestaande
afspraken gewenst. Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant heeft WSRL op 25 november 2019
het verlengde convenant ondertekend.
WSRL heeft vooralsnog geen operationele ervaring opgedaan en dus nog niet kunnen profiteren van
de mogelijke voordelen die het convenant en de daaruit voortkomende samenwerking kan bieden.
De operationele meerwaarde voor WSRL moet zich nog bewijzen.

Door deelname aan het convenant te verlengen, kunnen we ervaring opdoen in het gezamenlijk
optreden en de raakvlakken met elkaars taken en bevoegdheden verkennen. Hierdoor zullen
kennisuitwisseling en samenwerking laagdrempeliger plaatsvinden. Daarnaast is bestuurlijk relevant
dat met ondertekening van het convenant door WSRL de eenheid in het Brabant bewaard is.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
J. Verdaas

Voorstel: Startnotitie RES Arnhem Nijmegen
Besluit
In te stemmen met de startnotitie RES Arnhem Nijmegen.

Context
Uit het ondertekenen van het Nationale Klimaatakkoord volgt de doelstelling om in 2030 de CO2uitstoot in Nederland met 49 procent te verminderen en in 2050 terug te brengen met 95 procent.
Vanuit de afspraken die zijn gemaakt tussen het Rijk en de decentrale overheden (VNG, IPO en Unie
van Waterschappen) in het Interbestuurlijk Programma Naar een duurzaam Nederland stellen de
decentrale overheden in de regio (gemeenten, waterschappen en provincie) samen een Regionale
Energie Strategie (RES) op.
Waterschap Rivierenland neemt deel aan RES-processen in 6 regio's. Voor de RES Arnhem Nijmegen is
een startnotitie op gesteld. In deze startnotitie worden de uitgangspunten en afspraken voor het
proces om tot een RES te komen vastgelegd. Onderdeel hiervan zijn afspraken over de opgave, het
proces, de op te leveren resultaten, de uitgangspunten en 'spelregels' die we willen hanteren, de
planning, de besluitvorming en de betrokkenheid en participatie van inwoners en partijen uit de
samenleving bij de totstandkoming van de RES.
De conceptversie is eerder ter kennisname gebracht van de commissie Waterketen en besproken in
het CDH

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Overige zaken
-

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 31 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.

