CDH 28 april 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 28 april 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

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
onderhoudsplannen 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,--.
Afgesproken wordt dat de focus in het voorstel meer gelegd zal worden op de financiële baten dan
op het ecosysteem. Dit voorstel, ter informatie, agenderen voor de Stuurgroep HWBP. Dit beleid zal
op termijn nog een keer geëvalueerd worden.

Context
In het bestuursakkoord 'Door Water Verbonden" staat dat we de biodiversiteit versterken op onze
eigen gronden.
Deze ambitie werken we gefaseerd uit voor water, dijken, wegen en terreinen/percelen. Dit binnen
randvoorwaarden voor een goed functionerend watersysteem, veilige dijken en verkeersveiligheid.
Het beheer en onderhoud van wegen doen we al biodivers.
Samen met de gemeenten in de Alblasserwaard zijn de wegbermen omgevormd tot
'prachtlinten'. Voor het watersysteem werken we al aan biodiversiteit met het actuele beheer
en onderhoudsplan en de KRW. In 2021 bezien we of we op onderdelen van het watersysteem
nog stappen mogelijk zijn.
De regionale keringen pakken we op bij de uitwerking van de ambitie voor het watersysteem.
De ambities voor terreinen/percelen zijn gereed in het eerste kwartaal van 2021 en voor onze
primaire keringen ronden we deze af in 2020.
In dit voorstel werken we de ambitie uit voor onze dijken (primaire keringen).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Plan van aanpak planuitwerking HWBP
dijkversterkingsproject Stad Tiel
Besluit
Het Plan van Aanpak voor de planuitwerkingsfase voor de dijkversterking Stad Tiel vast te stellen en
de daarmede samenhangende subsidieaanvragen in te dienen.

Context
Bij dit onderwerp is de BOB-structuur toegepast.
Met de vaststelling van de Nota Voorkeursalternatief (VKA) door het dagelijks bestuur van het
waterschap op 18 februari 2020 is het HWBP-project Stad Tiel overgegaan van de verkenningsfase
naar de planuitwerkingsfase. In het komende jaar worden de schetsontwerpen voor dijkverbetering
uitgewerkt tot een 'Voorlopig Ontwerp' ten behoeve van de projectplanprocedure (Projectplan
Waterwet). Om de verkenningsfase formeel af te ronden wordt een vaststellingsverzoek gedaan bij
het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Concept RES
Besluit
Het ter besluitvorming agenderen van de concept RES-sen U16, West-Brabant en Rivierenland voor
de extra bijeenkomst met de Commissie Waterketen op 19 mei 2020.
Het onder voorbehoud van consultatie van de Commissie Waterketen op 19 mei 2020, instemmen
met het aanbieden van de concept RES-sen U16, West-Brabant en Rivierenland aan het Rijk.
Het bod en inspanning van de RES te ondersteunen en waar mogelijk en het binnen de kaders vanuit
onze taakstelling past, onze assets beschikbaar stellen om de doelen te halen.
Kennis te nemen van de bij de concept RES-sen behorende stukken; te weten.




Concept RES west-Brabant, Achtergrondrapport concept RES west-Brabant en de
Reactiebrief over de consultatieronde van de contourennotitie RES west-Brabant
Concept RES U16
Concept RES Rivierenland

Context
In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de
praktijk gebracht. Dit gebeurt in een land dekkend programma van 30 regio's. De focus in de RES ligt
op de opgaven van de uitvoeringsoverleggen Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. De deelname van
Waterschap Rivierenland aan de RES-sen volgt uit de reeds gemaakte afspraken vanuit het
Interbestuurlijke Programma (IBP) van februari 2018. Hier hebben de koepels (IPO, VNG, UvW en
Rijk) afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak met landsdekkende regionale
energiestrategieën uit te werken om te kunnen voldoen aan de nationale doelstelling van 49% CO2
reductie in 2030. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit het meedenken bij de invulling van
de RES en de totstandkoming van de nodige bestuurlijke besluitvorming in het RES-proces.
Waterschap Rivierenland neemt deel aan zes Regionale Energie Strategieën. Het Algemeen bestuur
heeft op 27-9-2019 het "procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming Regionale
Energiestrategie (2019082030)" vastgesteld. Hierin staat beschreven dat de RES-producten
(startnotities, concept-RES en RES 1.0) zo mogelijk gebundeld aan te bieden voor bestuurlijke
besluitvorming.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur na consultatie van de commissie Waterketen

Portefeuillehouder
H. van ’t Pad

Voorstel: Memo vaststelling KPI's HWBP door commissie
Waterveiligheid
Besluit
Deze memo kan namens het CDH naar de commissie, waarbij dan wel de aanbeveling onderaan de
memo in die zin wordt gewijzigd dat duidelijk wordt dat verantwoording plaatsvindt via de B & V
cyclus.

Context
Op voorstel van heemraad Roorda is eind 2019 de AB-werkgroep KPI’ s HWBP samengesteld.
Deelnemers zijn A. Stallaert, M. van IJsseldijk, A. van der Netten van Stigt, H. Visser-Kieboom, Y. van
der Meulen, M. Schepers, M. Kremer en voorgezeten door H. Roorda en ondersteund door K. Müter.
Er heeft een bespreking plaatsgevonden op 21 januari 2020 en een schriftelijke ronde i.v.m. vervallen
van de bespreking van 24 maart 2020. De deelnemers zijn content met de resultaten van de
bespreking en leggen de conclusie graag ter vaststelling voor aan de commissie Waterveiligheid.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
De afspraak die is gemaakt in de AB-werkgroep KPI's HWBP, vast te laten stellen in de commissie
Waterveiligheid.

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Jaarverslag en Jaarrekening 2019
Besluit
1. De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2019 als volgt vast te stellen:
a. Het totaal van de kosten:
€ 218.813.549
b. Het totaal van de opbrengsten: € 223.585.447
c. Voordelig exploitatieresultaat: € 4.771.898
2. Van het voordelig exploitatieresultaat ad € 4.771.898 ten gunste te brengen van de
egalisatiereserves:
Watersysteem € 3.649.054 voordelig
Zuivering
€ 905.581 voordelig
Wegen
€ 217.263 voordelig
Totaal
€ 4.771.898 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
€ 4,1 miljoen
6. De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31 december 2019 van in totaal ad
€ 29.000 alsnog formeel te bekrachtigen.

Context
Jaarlijks wordt de rekening opgemaakt van het voorafgaande jaar. Daarbij wordt en keuze gemaakt
hoe –in dit geval- het overschot te verdelen. De accountant van ons waterschap controleert de
jaarrekening.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Accountantsverslag jaarrekening 2019 door BDO Audit &
Assurance B.V.
Besluit
Kennis nemen van:
het Accountantsverslag van BDO over de jaarrekening 2019 van WSRL;
de reactie van de Concerncontroller op het Accountantsverslag 2019.
De accountantsverklaring en de Controleverklaring als onderdeel van de Jaarrekening 2019 mee te
zenden aan de commissies en het Algemeen Bestuur.

Context
Naast het informeren van directie en bestuur over de resultaten van de uitgevoerde
jaarrekeningcontrole door de accountant is het doel voor Waterschap Rivierenland dat een
goedkeurende controleverklaring wordt verkregen waarmee wordt aangetoond dat de
werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het beleid en de afgesproken kaders zoals die door het
algemeen bestuur zijn vastgesteld.
Accountantsverslag en Controleverklaring 2019
Het CDH is dan ook verheugd dat BDO Audit & Assurance B.V. het voornemen heeft een
goedkeurende controleverklaring af te geven voor de jaarrekening 2019 van Waterschap
Rivierenland.
Reactie van de Concerncontroller
Op basis van artikel 9 van de Controleverordening geeft de Concerncontroller aan dat hij zich kan
verenigen met de bevindingen zoals opgenomen in het accountantsverslag van BDO Audit &
Assurance B.V. m.b.t. de jaarrekening 2019.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Brief 'Aanvullende Strategische Voorraden voor de
drinkwatervoorziening' naar GS van Gelderland
Besluit
Het advies is om deze brief te laten ondertekenen door de drie Gelderse waterschappen en te
versturen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

Context
De Provincie Gelderland zoekt Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor de
drinkwatervoorziening. De opgave om ASV-gebieden aan te wijzen en te beschermen is vastgelegd in

de Structuurvisie Ondergrond van het Rijk. Deze voorraden zijn bedoeld voor het veiligstellen van de
drinkwatervoorziening op de middellange termijn (2040).
De Provincie Gelderland volgt voor het aanwijzen van de ASV-gebieden een uitgebreide m.e.r.procedure. De ASV-gebieden zullen te zijner tijd in de provinciale Omgevingsverordening worden
opgenomen. Deze gebieden zullen ook een zekere bescherming krijgen. Het beschermingsbeleid kan
leiden tot beperkingen voor -andere- gebruikers van grondwater (b.v. landbouw, industrie).
Tot nu toe zijn de aandachtpunten van de waterschappen via een bestuurlijke begeleidingsgroep
ingebracht. Recent heeft drinkwaterbedrijf Vitens een brief naar het college van de Gedeputeerde
Staten van Gelderland gezonden. Vitens vraagt in deze brief aandacht voor de uitdaging om
oplossingen te bieden voor de lange én de korte termijn. Daarnaast vraagt Vitens aandacht voor
drinkwaterwinning in een klimaatbestendig watersysteem. De brief van Vitens is uiteraard
geschreven vanuit het perspectief van een drinkwaterbedrijf. Het aanwijzen van ASV's heeft gevolgen
voor waterschappen. Om ook het signaal van de waterschappen goed te laten doorklinken naar GS,
hebben de drie Gelderse waterschappen een brief opgesteld.
Het is de bedoeling om deze brief gezamenlijk, namens de drie Gelderse waterschappen te versturen
aan GS van Gelderland.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Driessen

Overige zaken
--

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 28 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.

