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CDH 26 mei 2020 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 26 mei 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel: Omgevingsagenda Oost - Nederland 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het eindconcept van de Omgevingsagenda Oost-Nederland. 
2. Het voornemen uit te spreken om de Omgevingsagenda Oost-Nederland vast te stellen na 

bespreking in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving op 11 juni a.s. en voor zover deze betrekking 
heeft op afspraken met en op het gebied van waterschap Rivierenland. 

3. De heer drs. H. Th. M. Pieper te mandateren om namens Waterschap Rivierenland het woord te 
mogen voeren tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving op 11 juni a.s. De mandatering ziet op 
het uitspreken van het voornemen van Waterschap Rivierenland om de Omgevingsagenda Oost-
Nederland vast te stellen voor de zomer 2020 en voor zover deze betrekking heeft op afspraken 
met en op het gebied van Waterschap Rivierenland. 

Context 
De vier overheidslagen hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van de 
Omgevingsagenda Oost-Nederland (OA). Doel van deze agenda is tweeledig: 

- Ten eerste om integrale en gebiedsgerichte opgaven in de fysieke leefomgeving in 
samenhang en als één overheid effectief aan te pakken; 

- Ten tweede dient de agenda als een basis voor afgestemde (investerings)beslissingen. 
 
De Omgevingsagenda is een gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), is 
een instrument onder de omgevingswet en zal de Gebiedsagenda van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vervangen. De agenda wordt een vrijwillig programma 
onder de omgevingswet. De functie van de agenda is agenderend en daarmee uitnodigend, er is 
sprake van een inspanningsverplichting. Er wordt geen nieuw beleid gemaakt, dit vindt plaats in de 
(verplichte) omgevingsvisies van het Rijk, provincies en gemeenten evenals in de (onverplichte) 
watervisies van de waterschappen.  
Deze OA is het resultaat van de nationale pilot waarin de meerwaarde van dit nieuwe instrument is 
verkend en daarmee is het de eerste OA van Nederland. De overige vier landsdelen (Noord, 
Zuidwest, Noordwest, Zuid) bevinden zich in de fase van voorbereiding om een dergelijke agenda op 
te stellen. Dit landsdeel is daarmee kaderstellend voor de overige. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
C. Verdaas 
 
 

Voorstel: Besluit tot beperking openbaarheid van over te dragen 

archieven van rechtsvoorgangers van Waterschap Rivierenland 

Besluit 
Het advies van het Regionaal Archief Rivierenland op te volgen om van de voorgestelde 
inventarisnummers de openbaarheid te beperken met het oog op voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen. 
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Context 
In de Archiefwet staat dat te bewaren archieven na de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar in 
goede, geordende en toegankelijke staat moeten worden overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats. Het Regionaal Archief Rivierenland (hierna: RAR) is zo'n archiefbewaarplaats. 
 
In het kader van de dienstverleningsovereenkomst uit 2016 met het RAR zijn de volgende archieven 
van rechtsvoorgangers van WSRL naar het RAR verhuisd voor verdere bewerking (ordenen en 
indexeren va de archieven): 
- Archief Polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, 1983-2001 (archief 1570) 
- Archief Polderdistrict Groot Maas en Waal, 1982-2001 (archief 1571) 
- Waterschap van de Linge, 1953-2001 (archief 1473) 
 
Inmiddels is deze bewerking afgerond en kunnen de archieven formeel volgens de bepalingen uit de 
Archiefwet worden overgedragen aan de archiefbewaarplaats. Overdracht betekent tegelijkertijd dat 
de archieven openbaar zullen zijn. Het kan wenselijk zijn die openbaarheid te beperken. De 
Archiefwet geeft ons daarvoor de mogelijkheid. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: In ontwerp vaststellen en ter inzage leggen van de Leggers 

Waterkeringen 2020 

Besluit 
De leggerwijzigingen 2020 aan de waterkeringen, verspreid gelegen in het beheergebied van 
Waterschap Rivierenland, in ontwerp vaststellen (conform bijgevoegd ontwerpbesluit) en ter inzage 
leggen. 

Context 
Waterschap Rivierenland is als beheerder van de waterkeringen op grond van artikel 5.1 van de 
Waterwet, verplicht een legger en een technisch beheerregister op te stellen. In de legger is 
omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, afmeting, vorm en constructie moeten 
voldoen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Wanneer de wijzigingen in de legger zijn 
opgenomen, zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Keur Waterschap Rivierenland 2014 van 
toepassing op de waterkeringen, beschermingszones en kunstwerken die in de (gewijzigde) legger 
staan. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
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Voorstel: Verkoop bouwkavels en woning Nieuw-Lekkerland 

dijkversterkingsproject KIS 

Besluit 
Over te gaan tot verkoop en levering van de woning Lekdijk 267 te Nieuw-Lekkerland en 3 naast-
gelegen bouwkavels en de teamleider van grondzaken mandaat te verlenen om de transactie 
juridisch verder af te wikkelen. 

Context 
Met een ontwikkelaar is overeenstemming bereikt tot verkoop van de woning Lekdijk 267 en drie 
daarbij liggende bouwkavels in Nieuw-Lekkerland. Het bestemmingsplan aldaar is recent gewijzigd. 
Om nieuwbouw aldaar te realiseren dient een gemeentelijke procedure te worden doorlopen. 
De technische staat van de verkochte woning is matig, dat heeft vooral te maken met de verschoven 
fundering als gevolg van gronddruk van de nieuwe berm. 
Koper is bekend met de noodzakelijke gemeentelijke procedure alsmede de technische staat van de 
woning en neemt alle risico's volledig voor eigen rekening. 
De opbrengst komt ten goede van het project KIS. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel: Position paper Integraal Riviermanagement (IRM) - 

Waterschap Rivierenland 

Besluit 
Vaststellen en ter kennisname aanbieden aan de Commissie Waterveiligheid. 

Context 
Binnen het programma Integraal Riviermanagement (IRM) werken het Rijk, de provincies, 
waterschappen en gemeenten samen. In deze samenwerking wordt gewerkt aan een integrale, 
riviersysteemgerichte aanpak voor de grote rivieren, waarin de opgaven van de verschillende 
functies in samenhang worden bezien. Zo willen we komen tot een toekomstbestendig riviersysteem.  
 
Waterschap Rivierenland neemt deel aan IRM als beheerder van het regionale watersysteem en de 
primaire waterkeringen. We brengen onze kennis en kunde in en staan open voor kansen en nieuw 
beleid. Tegelijkertijd zijn we rolvast en nemen we onze positie in als functionele overheid, 
bijvoorbeeld als het gaat om raakvlakken met ons HWBP programma.  
 
IRM richt zich op de opgaven en kansen in de periode tot 2050, met een doorkijk naar 2100. Het 
programma bereidt de volgende strategische beleidskeuzes voor: 
 
Daarnaast is het uitgangspunt van IRM de gehele opgave voor robuuste riviernatuur in het 
plangebied uit de Programmatische Aanpak Grote Rivieren (PAGW) te realiseren. De PAGW gaat in 
op wat tot 2050 aanvullend op de Kaderrichtlijn Water (en Natura 2000) nodig is om tot robuuste 
riviernatuur te komen. Voor een aantal andere doelstellingen, zoals voor zoetwaterbeschikbaarheid 
en klimaatadaptatie, onderzoek IRM of, en in welke mate de maatregelpakketten kunnen bijdragen 
aan het behalen ervan.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur en ter kennisname aan de commissie Waterveiligheid 
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Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel: Varianten Waterbeheerprogramma 2022-2027 

Besluit 
- Vaststellen van de varianten en de toelichting daarop 
- De voorkeur uit te spreken over de opzet van de thema-avond (oordeelsvormend) met het AB 

op 8 juni 2020 aan de hand van de twee genoemde opties en de fractievoorzitters hierover te 
adviseren. 

Context 
In het bestuursakkoord 'Door water verbonden' is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambities het 
waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019 tot en met 2023. Het 
bestuursakkoord is een leidraad voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Dit 
bestuursakkoord is op hoofdlijnen geformuleerd. De uitwerking vindt nu plaats in het kader van het 
nog op te stellen Waterbeheerprogramma 2022-2027. De Watervisie 2050 is hierbij richtinggevend. 
Op 27 september 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Startnotitie 
Waterbeheerprogramma 2022-2027). Hierin is onder meer het planproces geschetst en zijn 
bestuurlijke mijlpalen benoem). Eén van de mijlpalen is de ambitiediscussie (oordeelsvormend) met 
het Algemeen Bestuur zoals gepland op 8 juni a.s. De ambitiediscussie maakt onderdeel uit van de 
oordeelsvormende fase van het WBP. Dit is ook toegelicht tijdens de thema-avond voor het AB op 
2 maart 2020 (beeldvorming).  
De ambitiediscussie gaan we voeren aan de hand van varianten op beleidsthema niveau. De 
varianten verschillen van elkaar qua ambitie. We vragen het AB om per beleidsthema uit te spreken 
naar welke ambitievariant de voorkeur uitgaat. Eenzelfde werkwijze hebben we zes jaar geleden met 
succes toegepast in de voorbereiding naar het huidige WBP. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Overige zaken 
-- 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 26 mei 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. 


