CDH 23 juni 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 23 juni 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Project vervanging en uitbreiding beluchting rwzi
Zaltbommel
Besluit
In te stemmen met de eerste fase van project uitbreiding rwzi Zaltbommel betreffende het
vervangen en uitbreiden van de beluchting op de rwzi Zaltbommel en hiervoor een
uitvoeringskrediet van € 2.600.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te stellen.

Context
Eind 2020 zal de zuiveringskring Aalst op de rwzi Zaltbommel worden aangesloten. Dit besluit betreft
een uitvoeringskrediet om de beluchting op de rwzi Zaltbommel te vernieuwen en in capaciteit uit te
breiden. Hiermee wordt de biologische capaciteit van de rwzi Zaltbommel toekomstbesteding
gemaakt
De rwzi Zaltbommel heeft nu een capaciteit van 97.500 ie. De eerste fase van dit project bestaat uit
de aanpassing van de beluchting waardoor de capaciteit circa 117.500 ie zal worden. Dit zorgt ervoor
dat de rwzi Zaltbommel na aanpassing van de beluchting en genoemde ontwikkeling in de belasting
nog een restcapaciteit heeft van circa 10%.
De hydraulische capaciteit van de rwzi Zaltbommel is vooralsnog toereikend, aanpassing en- of
uitbreiding volgt in de tweede fase van dit project waarop een later bestuursvoorstel zal volgen
(medio 2022).
Voor het aanbrengen van een nieuwe beluchtingsinstallatie wordt nu een uitvoeringskrediet
aangevraagd van € 2.600.000,-- (bruto = netto). Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Door de beluchting te vernieuwen, en in capaciteit uit te breiden, wordt de rwzi Zaltbommel
biologisch geschikt gemaakt om de te verwachten aanvoer tot 2025 (met daarboven ca. 10%
restcapaciteit) te kunnen verwerken.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur (25 september 2020)

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Vaststellen ontwerpbesluit tot wijziging legger wateren 202
Besluit
De leggerwijzigingen 2020 aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het
beheergebied van Waterschap Rivierenland, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.

Context
Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht een legger wateren te hebben en deze actueel te
houden. De legger bevat informatie over de ligging en de normatieve afmetingen van
waterstaatswerken met de daarbij behorende onderhoudsplicht en beschermingszones. Wanneer de
wijzigingen in de legger zijn vastgesteld, zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Keur
Waterschap Rivierenland 2014 erop van toepassing. Met het actueel houden van de legger wateren
wordt ook voorkomen dat er overbodige publiekrechtelijke beperkingen worden opgelegd.
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In dit besluit wordt ingestemd met het in ontwerp vaststellen en het ter inzage leggen van circa
14.600 wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied.
Dit grote aantal wijzigingen is het gevolg van o.a.: onze eigen projecten 'Terugbrengen
beschermingszones stedelijk gebied', 'Actualiseren Legger Wateren fase 2 in combinatie met
Watersysteem op orde (WSOO)' en de vele gerealiseerde werken op basis van vergunningen en
meldingen op grond van de Keur.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Het vaststellen van het ontwerp en het ter inzage leggen is een beslissing van het CDH.

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Jaarverslag van de Functionaris voor gegevensbescherming
Besluit
Kennis te nemen van het jaarverslag van de Functionaris voor gegevensbescherming van Waterschap
Rivierenland.

Context
Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking, één
uniforme privacywet voor de hele Europese Economische Ruimte. De inwerkingtreding van deze wet
betekende veel voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zo ook voor WSRL. In dit
verslag kijken we terug op het tweede jaar onder de AVG én vooruit naar wat ons nog te doen staat.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
CDH

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Kredietaanvraag voor afronding en vervolg INNOZOWA
Besluit
Beschikbaar stellen van een bruto krediet van € 135.000,-- (netto krediet € 70.000,--) ten behoeve
van INNOZOWA INNOvatieve ZOn op WAter

Context
Waterschap Rivierenland is penvoerder van het innovatieproject INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op
WAter). De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een drijvend en flexibel systeem met
zonnepanelen dat kan worden toegepast op binnenwater, concurrerend en aanvullend is voor zonneenergie op land en meerwaarde heeft voor doelstellingen van het waterschap. Voor het uitvoeren
van dit project is gebruik gemaakt van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie van de RVO. De
subsidieregeling loopt op 30 september 2020 af. Met de beëindiging van de subsidie volgt ook de
financiële afronding van het project. Hiertoe dient het door Waterschap Rivierenland ontvangen
subsidiedeel (€ 65.000,--) omgezet te worden naar projectbudget.
Met INNOZOWA anticiperen we op actuele ontwikkelingen en hebben we een unieke (kennis)positie
ingenomen. Vanuit deze positie stimuleren we (markt)partijen tot innovatiegerichte oplossingen voor
zon op water met een meerwaarde voor de doelstellingen van het waterschap. Daarmee sluiten we
aan op het speerpunt innovatie zoals verwoord in het bestuursakkoord 2019-2023.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad
2

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-west
Besluit
-

In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Rijn-west;
Heemraad M. Gremmen als afgevaardigde van het RBO Rijn-west te mandateren tot het
vaststellen van besluiten waaruit financiële verplichtingen voortvloeien.

Context
De implementatie van de Kaderrichtlijn Water in Nederland heeft tot gevolg dat er tussen
Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen in het Stroomgebied Rijn-West moet worden
samengewerkt en afgestemd om te komen tot een Stroomgebiedbeheerplan Rijn. De bestuurlijke
samenwerking in Rijn-west (RBO-Rijn-west) is al ontstaan bij de voorbereiding op het eerste
stroomgebiedbeheerplan dat in werking is getreden op 1 januari 2010. Het voorzitterschap wordt
wisselend bekleed door één van de vier provincies (nu Provincie Zuid-Holland). Tot heden betreft het
een informele samenwerking.
De samenwerkende organisaties hebben over de bijdragen in de kosten van de samenwerking
informele onderlinge afspraken gemaakt. In de loop van de jaren is de samenwerking in omvang en
activiteiten toegenomen, waardoor ook de gezamenlijke uitgaven voor de samenwerking zijn
toegenomen.
Na onderling overleg hebben de provincies geconcludeerd dat het wenselijk is om de samenwerking
een meer gestructureerde vorm te geven. Dit gebeurt door de gemaakte informele
samenwerkingsafspraken vast te leggen in een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 2019
Besluit
1.
2.

De "Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2019" vast te stellen;
De voortgangsrapportage aan Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland, provincie
Utrecht en provincie Gelderland toe te sturen.

Context
Conform het "Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland" moet jaarlijks aan
Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en van provincie Utrecht worden gerapporteerd
over de voortgang van het "Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden 2015-2024".
De toetsing van de Lingedijken (ten westen van de Diefdijk) is ook onderdeel van dit
uitvoeringsprogramma. Dit omvat o.a. een klein traject dat in provincie Gelderland is gelegen,
daarom wordt deze rapportage ook aan provincie Gelderland toegestuurd, conform het
"Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017".

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen
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Overige zaken
--

Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 23 juni 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.
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