
CDH 14 april 2020 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 14 april 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 
 

Voorstel: Het voorkeursalternatief dijkversterkingsproject Neder-

Betuwe vast te stellen. 

Besluit 
Vaststellen voorkeursalternatief dijkversterkingsproject Neder-Betuwe. 

Context 
De eerste fase van de planvorming voor dijkversterkingsprojecten is de verkenningsfase volgens de 
MIRT-systematiek. Het doel van de Verkenning is het komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief 
(VKA) dat recht doet aan de verschillende belangen. Daarbij spelen naast waterveiligheid, duurzaam-
heid, kosten en draagvlak in de omgeving ook uitvoerbaarheid vergunbaarheid en beheerbaarheid 
een belangrijke rol. Het VKA beschrijft de kansrijke alternatieven en brengt die daarna terug tot het 
voorkeursalternatief. Het VKA bouwt voort op de MER-onderzoeken en de Nota Reikwijdte- en 
Detailniveau, die in het CDH van 7 augustus 2018 is vastgesteld. 
Vanwege de Coronacrisis is een aparte procesgang gevolgd.  De stukken zijn per e-mail aan de 
commissie Waterveiligheid voorgelegd. De ontvangen reacties zijn meegenomen.  Het 
voorkeursalternatief maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag bij het Hoogwaterbeschermings-
programma voor de tweede fase, namelijk de planuitwerkingsfase. Het eindproduct van de 
planuitwerkingsfase is een dijkversterkingsplan in de vorm van een projectbesluit volgens de nieuwe 
Omgevingswet. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur gehoord de commissie Waterveiligheid 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Voorstel: Intentieovereenkomst energielevering en energieafname 

tussen ARN BV en WSRL (RWZI-Nijmegen). 

Besluit 
In te stemmen met de Intentieovereenkomst energielevering en energieafname tussen ARN BV en 
WSRL (RWZI-Nijmegen) en te besluiten heemraad Henk van 't Pad te machtigen deze overeenkomst 
te ondertekenen. 

Context 
ARN (Afvalenergiecentrale ARN B.V. in Weurt) levert sedert 2001 kosteloos restwarmte aan WSRL 
(RWZI), welk leveringscontract eindigt op 31 december 2024. Zonder deze warmte dient de capaciteit 
van de bestaande RWZI aangepast te worden, waarbij de voorbereidingen voor deze aanpassing 
tijdig gestart dienen te worden. Het leveringscontract voorziet in een mogelijke verlenging van de 
warmtelevering vanaf 1 januari 2025. ARN en WSRL zullen daartoe uiterlijk in 2020 met elkaar in 
overleg treden.  
ARN levert sedert 2015 eveneens warmte aan woningen in de Nijmeegse woonwijken Waalsprong en 
Waalfront. De komende jaren gaat de warmtelevering aan de regio dusdanig in volume toenemen 
dat er in feite na 2024 geen sprake meer is van restwarmte, omdat ARN te allen tijde al haar 
restwarmte in dit concessiegebied tegen betaling kan leveren. ARN is producent van diverse vormen 
van duurzame energie middels de verwerking van diverse afvalstromen en is voornemens deze 



activiteiten verder uit te breiden en te intensiveren ten behoeve van de energietransitie in de regio 
Nijmegen. 
 

 Voor de regio Nijmegen zijn ARN en RWZI belangrijke (potentiële) bronnen van duurzame 
energie om de komende jaren mede invulling te kunnen geven aan de gewenste 
energietransitie in deze regio. Daarom is het wenselijk gezamenlijk te onderzoeken op welke 
wijze gebruik en levering van energie en energiedragers geoptimaliseerd kunnen worden 
door uitwisseling, opwerking en afzet van energie. Dit onder voor beide partijen positieve 
bedrijfseconomische randvoorwaarden. Het betreft hier een intentieovereenkomst voor een 
onderzoek. Nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn zal een besluit worden 
genomen. Het waterschap bindt zich thans dus niet. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van ‘t Pad 
 

Voorstel: Herziening Peilbesluit Alm en Biesbosch 

Besluit 
Er wordt inhoudelijk ingestemd met het voorstel maar over de wijze waarop invulling wordt gegeven 
aan de inspraak in deze Coronatijd nog wordt nagedacht.  

Context 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 26 november 2010 de herziening van 
het peilbesluit Alm en Biesbosch vastgesteld. Op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-
Brabant, die op 5 november 2019 in werking is getreden, draagt het algemeen bestuur van het 
waterschap zorg dat een peilbesluit actueel is en beziet ten minste eens in de tien jaar of aanpassing 
nodig is. 
De herziening van de peilbesluiten heeft tot doel de waterpeilen opnieuw te onderzoeken en 
optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige functies. Deze functies zijn in de afgelopen 
planperiode van 10 jaar op diverse locaties in de gebieden gewijzigd. Het peilvoorstel dat uit het 
onderzoek naar voren is gekomen, betreft onder andere het verhogen of verlagen van peilen en het 
vastleggen van een aantal nieuwe peilgebiedsgrenzen en praktijkpeilen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 

Voorstel: Vaststelling Ontwerp Projectplan Waterwet en MER 

dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

Besluit 
- Het "Ontwerp Projectplan Waterwet" en MER dijkversterking Gorinchem-Waardenburg vast te 

stellen; 
- Het "Ontwerp Projectplan Waterwet" en MER aanbieden aan Provincie Gelderland en Provincie 

Zuid-Holland en voor ter inzagelegging vrij te geven. 

Context 
De dijkversterking Gorinchem-Waardenburg wordt mogelijk gemaakt via de procedure van het 
Projectplan Waterwet. Het Projectplan Waterwet beschrijft de voorgenomen dijkversterking, de 
effecten op de omgeving en de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. Het 
Projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en opstallen 



die nodig zijn voor de dijkversterking. Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn 
compensatiemaatregelen <https://terinzage.gralliantie.nl/projectplan-waterwet/6-herinrichting-
uiterwaarden/61-compensatieopgave-en-synergie> in de uiterwaarden nodig. Het gaat om 
rivierkundige compensatie en natuurcompensatie. De herinrichting van de uiterwaarden is onderdeel 
van het Projectplan Waterwet voor de dijkversterking. 
 
Van het Projectplan Waterwet wordt eerst een ontwerp door het dagelijks bestuur (CDH) van het 
waterschap vastgesteld. Het ontwerp-Projectplan wordt na vaststelling door het CDH aangeboden 
aan de Provincies Gelderland en Zuid-Holland en door de provincies ter inzage gelegd. Een ieder kan 
zienswijzen inbrengen op het ontwerp-Projectplan. 
Vervolgens wordt een definitief Projectplan Waterwet opgesteld. De ingebrachte zienswijzen kunnen 
daarbij leiden tot aanpassingen aan het plan of tot verduidelijking van de tekst. Het Projectplan 
Waterwet wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Vervolgens wordt het 
Projectplan Waterwet goedgekeurd door de provincie Gelderland (in samenspraak met de provincie 
Zuid-Holland) en, in definitieve vorm, nogmaals ter inzage gelegd. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State tegen het Goedkeuringsbesluit van de provincie Gelderland. 
Deze gehele procedure duurt, van ter inzagelegging van het ontwerp tot en met de ter inzagelegging 
van het definitieve projectplan, ongeveer 8 maanden. De planning is erop gericht dat de goedkeuring 
van het Projectplan Waterwet door de provincie Gelderland nog in 2020 plaatsvindt. Ook de andere 
besluiten die meegaan in de coördinatie <https://terinzage.gralliantie.nl/projectplan-waterwet/11-
procedures-en-rechtsbescherming/113-te-coordineren-besluiten> zijn dan definitief. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Voorstel: Ondertekenen Intentieovereenkomst Elderveld 

Besluit 
In te stemmen met het sluiten van de intentieovereenkomst Elderveld en heemraad Van't Pad te 
machtigen de overeenkomst te ondertekenen. 

Context 
Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit 
riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater. Aquathermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
verduurzamen van de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. Als waterschap zijn wij 
broneigenaar van Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en Oppervlaktewater (TEO). Vanuit deze 
rol faciliteren we initiatieven op het gebied van verkenningen en toepassingen van aquathermie. 
 
Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van de wijk Elderveld (gemeente Arnhem) blijkt 
aquathermie uit het effluentwater (TEA) van de RWZI Arnhem kansrijk. Uit een 
haalbaarheidsonderzoek volgt dat de technische potentie van aquathermie voldoende is om 1500 
woningen van warmte (en koude) te voorzien.  
Vanuit dit haalbaarheidsonderzoek volgt de wens de mogelijke toepassing van aquathermie nader uit 
te werken. De betrokken partijen (gemeente Arnhem, Firan, Vivare en Volkshuisvesting) willen 
hiervoor in onderlinge samenwerking een energieconcept te ontwikkelen. Hiertoe hebben de 
betrokken partijen een intentieovereenkomst opgesteld. Het waterschap wordt gevraagd deze mede 
te ondertekenen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van ‘t Pad 



 

Voorstel: Notitie Reikwijdte en detailniveau Boezembemaling 

Overwaard 

Besluit 
Vrijgeven ter publicatie van de Notitie Reikwijdte en detailniveau Boezembemaling Overwaard aan 
het Bevoegd Gezag (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland). 

Context 
In september 2017 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland gekozen voor een 
toekomstbeeld met een nieuwe indeling van het watersysteem van de Alblasserwaard om ook in de 
toekomst een robuust en klimaatbestendig watersysteem te hebben. Door een knip te leggen in het 
Achterwaterschap nabij de Ammersche boezem, krijgen de Nederwaard en Overwaard een andere 
indeling. De Overwaard wordt hierdoor kleiner, waardoor de afvoerroutes worden verkort, de 
peilbeheersing verbetert en de kadeopgave in Alblasserwaard afneemt. De afvoer van het overtollig 
water dient door één of twee nieuwe boezemgemalen bij Hardinxveld en/of Groot-Ammers 
gerealiseerd te worden.  
Voor de verkenning van de maatregel boezembemaling wordt een m.e.r.-procedure waarin ook de 
locatiekeuze wordt afgewogen,  doorlopen. Deze procedure start met een Notitie Reikwijdte en 
detailniveau (NRD). In de procedure worden zowel de locatiekeuze voor Hardinxveld óf Groot-
Ammers onderzocht (MER fase 1) alsmede de uitwerking van de definitieve locatiekeuze bij het te 
nemen projectbesluit (MER fase 2). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 

Overige zaken 
Nagegaan wordt in hoeverre de eventuele gevolgen van de Corona-crisis al in beeld zijn te brengen. 
Wanneer er meer bekend is, zal dit via de gebruikelijke weg met het Algemeen Bestuur gedeeld  
worden. In ieder geval wordt dit meegenomen bij de voorbereiding van de voorjaarsnota en zal dit in 
de eerste bestuursrapportage een plaats gaan krijgen. 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 14 april 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. 


