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

Voorstel: Advisering aangaande gebiedsspecifiek beleid i.r.t. PFAS 

Besluit 
 Momenteel geen gebiedsspecifiek beleid op te stellen voor de Plas van Melssen, Plas 

Walenhoek en Plas Koornwaard en andere komende aanvragen; 

 -te zijner tijd gebiedsspecifiek beleid op te stellen als het nieuwe (tijdelijk) handelingskader 
rondom het verondiepen van plassen van kracht is. 

Context 
PFAS is een verzamelnaam voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen hebben een negatief 
effect op milieu en gezondheid.  
Inmiddels heeft het aantreffen van PFAS in grond en baggerspecie geleid tot ingrijpen van de 
Rijksoverheid. Hierdoor waren vanaf eind 2018 tot en met eind november 2019 de regels voor het 
toepassen van grond en baggerspecie verontreinigd met PFAS van dien aard dat grond- en 
baggerprojecten stagneerden. Om dit weer in beweging te krijgen hebben zowel bedrijfsleven als 
koepelorganisaties (VNG, IPO en UvW) er bij het ministerie van I&W op aangedrongen om het 
tijdelijk handelingskader te verruimen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel: Innovatievisie Waterschap Rivierenland 

Besluit 
De innovatievisie Waterschap Rivierenland vast te stellen. 
Gelet op de wens van het AB om te komen tot een integrale afweging van beleid in het kader van de 
begroting/meerjarenraming, dit onderwerp daarin onderbrengen en gecoördineerd in het AB 
behandelen in november 2020  
Behandelen in het AB van november 2020 voor wat betreft de financiële consequenties en de 
inhoudelijke behandeling conform toezegging op verzoek van het AB bij de Watervisie in het AB van 
september 

Context 
Voor Waterschap Rivierenland is innoveren niet iets nieuws. We pakken kansen als we ze zien en 
behalen daarmee mooie resultaten. In de afgelopen bestuursperiode (2014-2018) hebben we op 
uiteenlopende thema's innovatieprojecten geïnitieerd en gerealiseerd. Daarnaast is in de afgelopen 
jaren op tal van manieren (innovatieteam, innovatieconsulenten, innovatiefestival, innovatieruimte) 
verbinding gelegd met de organisatie. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet naar ons doel: 
vanzelfsprekende integratie van innovatie in de bedrijfsvoering van het waterschap. Oftewel een 
innovatief waterschap: een moderne overheid waar innovatie geen losse activiteit is, maar een 
middel om met én voor inwoners, bedrijven en organisaties bij te dragen aan een 
toekomstbestendige organisatie en samenleving. 
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In 2018 is een traject opgestart om innovatie zowel inhoudelijk als organisatorisch te verankeren in 
onze bedrijfsvoering. De innovatievisie is hier onderdeel van en wordt met dit voorstel ter 
vaststelling aangeboden. Bovengenoemd traject sluit aan bij de duiding die in het bestuursakkoord 
2019-2023 "Door water verbonden" aan innovatie gegeven wordt: 
 
"Waterschap Rivierenland is in 2018 uitgeroepen tot best bestuurde decentrale overheid, onder 
andere vanwege de actieve wijze van innoveren waarbij inwoners, bedrijven en organisaties worden 
betrokken. Dit willen we ook in de komende bestuursperiode blijven doen. Het waterschap stimu-
leert en daagt bij aan innovatie-initiatieven met externe partijen en samen met collega-waterschap-
pen. We willen met innovatie vooral onze kosten verlagen, kwaliteit verhogen en kwetsbaarheid 
verminderen." 
Vooruitkijkend naar de toekomst zien we tal van ontwikkelingen zoals die ook in de watervisie 
benoemd zijn. Om focus te geven aan onze innovatie zijn vijf ontwikkelingen uitgewerkt in 
innovatierichtingen. Dit biedt handvatten om anticiperend op deze ontwikkelingen onze innovatie-
opgaven te formuleren en implementeren. Zodoende helpt deze innovatievisie om de stap zetten 
van een waterschap dat innoveert naar een innovatief Waterschap Rivierenland. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
H van ‘t Pad 
 
 

Voorstel: Beleid voor internationale samenwerking van Waterschap 

Rivierenland 2020-2030 

Besluit 
In te stemmen met het voorgestelde beleid voor internationale samenwerking van Waterschap 
Rivierenland 2020-2030. 
Gelet op de wens van het AB om te komen tot een integrale afweging van beleid in het kader van de 
begroting/meerjarenraming, dit onderwerp daarin onderbrengen en gecoördineerd in het AB 
behandelen in november 2020 

Context 
De Nederlandse waterschappen helpen buitenlandse overheden met het opzetten en verbeteren van 
hun (regionale) waterbeheer, waterzuivering en het verbeteren van de veiligheid tegen 
overstromingen. Dit doen de waterschappen sinds 2014 gezamenlijk onder de vlag van de Dutch 
Water Authorities (DWA). De Nederlandse waterschappen worden steeds vaker door buitenlandse 
overheden gevraagd vanwege onze ervaring en expertise en omdat Nederland het waterbeheer 
uitmuntend heeft georganiseerd. 
 
De waterschappen krijgen daarnaast steeds vaker te maken met complexe vraagstukken. Om ons 
bijvoorbeeld aan te passen aan de klimaatverandering is samenwerking essentieel. Niet alleen 
binnen het Rivierengebied, maar voor Nederland als geheel en op globale schaal. Door het 
buitenlandse werk van de waterschappen versterken we de band met landen in transitie en dragen 
we bij aan de keuzes, duurzaam en toekomstbestendig, die deze landen nu maken. Dat verbetert 
direct de lokale situatie en draagt indirect bij aan oplossing van globale problemen zoals 
klimaatverandering. Ook leren de Nederlandse waterexperts veel over alternatieve aanpakken voor 
problemen waarmee ze in hun eigen beheergebied ook te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de 
ervaringen met droogte of juist wateroverlast. 
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Kortom, de vraag naar internationale samenwerking neemt toe vanuit het buitenland en de eigen 
organisatie. Dit vraagt om een beleid waarin uitgangspunten en voorwaarden voor internationale 
samenwerking door Waterschap Rivierenland zijn vastgelegd.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur  

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel: KRW-maatregelenprogramma voor de planperiode 2022-

2027 

Besluit 
1. In te stemmen met het ontwerp KRW Rivierenlandplan 3 en in het bijzonder met de 

maatregelen zodat deze overgenomen kunnen worden in het landelijke ontwerp-3e 
Stroomgebiedbeheerplan; 

2. In te stemmen met het verlenen van inspraak op de KRW-maatregelen via het WBP door deze 
zes weken ter inzage te leggen in 2021; 

3. In te stemmen met de begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen en de daarbij behorende 
status en typeringen en ecologische doelen, en dit door te geleiden naar provincies voor 
vastlegging in hun regionale waterplannen. 

4. Gelet op de wens van het AB om te komen tot een integrale afweging van beleid in het kader 
van de begroting/meerjarenraming, dit onderwerp daarin onderbrengen en gecoördineerd in 
het AB behandelen in november 2020 

Context 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 in werking getreden. In Nederland is de KRW 
vertaald in de Waterwet. Doel van de richtlijn is dat uiterlijk in 2027 het water, in alle Europese 
landen, schoon en gezond is. De KRW kent drie planperiodes van 6 jaar: 
- KRW1: 2009-2015; 
- KRW2: 2016-2021; 
- KRW3: 2022-2027. 
Iedere planperiode worden alle maatregelen geformuleerd die mogelijk zijn voor het realiseren van 
een goede waterkwaliteit. Dit binnen Europese spelregels voor de KRW. Aan de hand van de KRW-
uitgangspunten worden vervolgens de ecologische doelen afgeleid.  
 
Dit voorstel gaat in op het plan voor de derde en (voorlopig) laatste KRW-periode 2022-2027; het 
KRW Rivierenlandplan 3 (KRW3 plan). In de Commissie Watersysteem is in de eerste helft van 2020 
enkele malen beeldvormend gesproken over de maatregelen en effecten van de KRW.  
 
Conform de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) staan alle EU-lidstaten aan de lat om ervoor te 
zorgen dat uiterlijk 2027 de grond- en oppervlaktewatersystemen in Europa gezond en schoon zijn. 
Hiervoor moeten per stroomgebied 'stroomgebiedbeheerplannen' worden opgesteld. Binnen 
stroomgebied Rijn-west werken gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat in 
samenspraak met stakeholders samen aan het bereiken van het doel van de KRW. De partijen in Rijn-
west hebben afgesproken om vóór 1 november 2020 hun concept KRW-plannen voor de 3e plan-
periode op te leveren zodat het landelijk Stroomgebiedbeheerplan tijdig de inspraak in kan gaan.  
 
Het KRW3-plan voor het beheergebied van Waterschap Rivierenland zal ter vaststelling voorliggen 
aan het AB op 27 november. Hierdoor loopt de besluitvorming van KRW3 in tijd vóór op de 
vaststelling van het WBP dat gepland is eind november 2020. Na verwerking van de inspraak in 2021 
kan het KRW3 plan nog bijgesteld worden als dat nodig is én kunnen eventuele wijzigingen nog 
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verwerkt worden voor vaststelling van het definitieve Waterbeheerprogramma; naar verwachting in 
november 2021. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel: Watervisie 2050 

Besluit 
- De Watervisie 2050 vast te stellen. 
- De Watervisie 2050 voor de kortere termijn te vertalen in het Waterbeheerprogramma 2022-

2027. 

Context 
De Omgevingswet verplicht het Rijk, provincies en gemeenten om een strategische en integrale 
langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving te ontwikkelen; een omgevingsvisie. Betrokkenheid van 
het waterschap bij de ontwikkeling van deze visies is van belang, wil het de eigen belangen en 
ambities hierin een plek geven. Om deze belangen op een effectieve manier te behartigen moet het 
waterschap kleur bekennen en zich uitspreken over waar het voor staat: over zijn ambities, over zijn 
belang en over de waarden die het wil beschermen. Dit vraagt een proactief waterschap, dat weet 
wat er speelt bij partneroverheden en in de regio, dit weet te koppelen aan de eigen doelen en dat 
denkt in mogelijkheden. Het vraagt kortom om een waterschap met visie: op zijn taken, op de fysieke 
leefomgeving en op de bijdrage die het daar zelf aan kan en wil leveren. Daarom hebben we, hoewel 
de Omgevingswet dit niet voorschrijft, een 'omgevingsvisie' gemaakt: de Watervisie 2050. De 
watervisie benoemt strategische ontwikkelingen en kansen voor het waterschap op de lange termijn 
en geldt voor het gehele beheergebied van Waterschap Rivierenland. Deze watervisie is het kader 
voor het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027.  
 
Het opstellen van een watervisie is benoemd als een van de doelen in het bestuursakkoord 'Door 
water verbonden'. Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft op 12 maart 2019 ingestemd met 
het opstellen van een watervisie. Het opstellen van een watervisie maakt ook onderdeel uit van de 
Startnotitie Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het Algemeen Bestuur heeft op 27 september 2019 
ingestemd met deze startnotitie .  
 
Vanaf medio 2019 is een uitvoerig proces doorlopen met interne deskundigen en strategische 
denkers, de externe partners en het Algemeen Bestuur om de visie richting 2050 te bepalen. Dit 
proces heeft geleid tot de Watervisie 2050.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel: Evaluatie afsluiting schouwpad Westeraam te Elst 

Besluit 
1. De afsluiting van het schouwpad welke ligt langs een gedeelte van de A-watergang 138683 op 

het kadastraal perceel Elst sectie N, nummer 4332, te handhaven. 
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2. Het besluit en de evaluatie schriftelijk te communiceren met de geïnterviewde bewoners en 
betrokkenen. 

Context 
Er is voor het college geen aanleiding een ander standpunt in te nemen dan eerder besloten.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel: Omgevingsagenda Oost - Nederland  

Besluit 
1. Vaststellen van de Omgevingsagenda Oost-Nederland. 
2. Akkoord gaan met de brief inzake de reactie op de omgevingsagenda van dijkgraaf H.TH. M. 

Pieper (namens de vijf oostelijke waterschappen) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Context 
De omgevingsagenda is eerder in uw college behandeld, namelijk op 26 mei 2020. Er is destijds 
ingestemd met de definitieve conceptversie en daarbij is het voornemen uitgesproken om tot 
vaststelling over te gaan ná behandeling in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving op 11 juni 2020. 
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. Dit rapport heeft betrekking op de 
gebieden van de provincies Overijssel en Gelderland en daarmee op gebieden van de 
waterschappen: Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn & IJssel en 
Rivierenland. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
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Voorstel: Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst Aanpak 

wateroverlast Breedeweg en Grafwegen 

Besluit 
1. In te stemmen met de samenwerkings- en realisatieovereenkomst Aanpak wateroverlast 

Breedeweg en Grafwegen; 
2. Heemraad M.H.M. Gremmen te mandateren de overeenkomst namens het waterschap te 

ondertekenen. 

Context 
Het waterschap werkt nauw en met succes samen met de gemeente Berg en Dal in het 
gebiedsproces Breedeweg. In dat gebiedsproces zullen ruim 40 maatregelen worden uitgevoerd om 
de grote overlast van water- en modderstromen in de kern Breedeweg te verminderen. Met de 
uitvoering van de maatregelen wordt tevens ingezet op het tegengaan van verdroging, de vergroting 
van de biodiversiteit en natuurontwikkeling. 
Het in het gebiedsproces opgestelde maatregelenplan en de bijbehorende financiële consequenties 
zijn door het College van Dijkgraaf en Heemraden vastgesteld in de vergadering van 17 december 
2019. 
Tijdens de jaarlijkse excursie in 2019 heeft het Algemeen Bestuur een bezoek gebracht aan het 
gebied en de situatie met eigen ogen kunnen bekijken. Op basis van een mandaat van het AB aan het 
college en gebaseerd op het AB besluit Ruimtelijke Adaptatiestrategie wordt deze overeenkomst 
binnenkort getekend door het college. 
 
Over de samenwerking en de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen hebben het 
waterschap en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in de 
'Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst Aanpak Wateroverlast Breedeweg en Grafwegen'.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel: Uitkomsten ambitiediscussies en vervolgproces WBP 2022-

2027 

Besluit 
1. In te stemmen met de nieuwe variant X voor het thema Klimaatadaptatie. 
2. In te stemmen met het uitwerken van de concept-voorkeursvarianten in het Waterbeheer-

programma 2022-2027 en de financiële effecten te vertalen in de meerjarenraming 2022-2025 
3. In te stemmen met het koppelen van het bestuurlijk proces van ambitiebepaling voor het 

Waterbeheerprogramma 2022-2027 aan het bestuurlijk proces van de meerjarenraming 2022-
2025; en daarmee de vaststelling van het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 door te 
schuiven naar februari 2021. 

4. De inhoud van deze adviesnota in de vorm van een tussenstandnotitie ter kennisname te 
agenderen voor de commissie Middelen en het Algemeen bestuur van november 2020. 

5. De innovaties die gevraagd zijn naar aanleiding van de bespreking van het WBP, worden 
meegenomen bij de innovatievisie en dus niet afzonderlijk bij het WBP. De financiële 
consequenties worden meegenomen bij de integrale behandeling van de 
begroting/meerjarenraming in het AB van november. 
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Context 
Op 27 september 2019 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de startnotitie van het Water-
beheerprogramma 2022-2027. Vervolgens is gestart met het proces om te komen tot een nieuw 
Waterbeheerprogramma. Het Algemeen Bestuur is op 2 maart 2020 beeldvormend geïnformeerd 
over het proces hiervan. De oordeelsvormende fase bestaat uit een discussie over ambitiesniveaus 
voor het Waterbeheerprogramma, op basis van varianten per beleidsthema. Op basis van het 
gewenste ambitieniveau per thema wordt een ontwerp-waterbeheerprogramma uitgewerkt. Het 
ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 
 
In de vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden van 26 mei 2020 is ingestemd met de 
opzet en inhoud van een oordeelsvormende thema-avond met het Algemeen Bestuur op 8 en 17 juni 
2020. Deze ambitiediscussie met het Algemeen Bestuur is een belangrijke mijlpaal in het proces om 
te komen tot een Waterbeheerprogramma voor de planperiode 2022-2027. De uitkomsten van de 
ambitiediscussie geven richting aan de uitwerking van de inhoud van het Waterbeheerprogramma. 
De oogst van de ambitiediscussie leidt tot een beeld van de voorkeursvariant per beleidsthema met 
een totaaloverzicht aan financiële effecten.  
 
Tijdens de thema-avonden met het Algemeen Bestuur op 8 en 17 juni is de oproep gedaan om nog 
een tweede keer oordeelsvormend over de ambitieniveaus te spreken, bijvoorbeeld in een gelegen-
heidscommissie. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens op 26 juni 2020 bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota aangegeven de discussie en besluitvorming over de ambities van het waterbeheer-
programma graag te willen koppelen aan de ontwikkeling van de lastentonwikkeling en dus aan de 
meerjarenraming 2022-2027. Dat is in het nadien gehouden fractievoorzittersoverleg op 29 juni 2020 
nog een keer bevestigd. Daarbij werd de eerdergenoemde gelegenheidscommissie niet nodig geacht. 
Onderhavige adviesnota geeft invulling aan de wens van het AB en het fractievoorzittersoverleg en 
we doen hiervoor een procesvoorstel welke per brief aan het AB zal worden medegedeeld. 
Gelet op de wens van het AB om te komen tot een integrale afweging van beleid in het kader van de 
begroting/meerjarenraming, dit onderwerp daarin onderbrengen en gecoördineerd in het AB 
behandelen in november 2020 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H.A. Driessen 
 
 

Voorstel: POV-M verlenging (fase 2) en projectsupport (fase 3) 

Besluit 
Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag bij het HWBP om fasen 2 en 3 van de Project 
overstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POV-M) doorgang te laten vinden tot eind 2020.  

Context 
De projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit (POVM) is in 2015 gestart en wordt eind 2020 
beëindigd. Waterschap Rivierenland is aangesteld als penvoerder en fungeert als opdrachtgever voor 
alle onderzoeken en initiatieven die onder de vlag van POVM zijn ontplooid. Daarbij wordt het 
inkoopbeleid van WSRL gehanteerd en projectleiding en -beheersing gevoerd door en in opdracht 
van WSRL. De looptijd van POVM is opgedeeld in 3 fasen. Voor fase 1 is reeds een beschikking 
aangevraagd, maar voor fasen 2 en 3 nog niet. Daarvoor zijn door het kernteam van POVM een 
beschikkingsaanvraag en een plan van aanpak geschreven. Dit is inmiddels meermaals met het HWBP 
besproken. De aanvraag en het plan van aanpak zijn nu gereed voor ondertekening om daarmee 
daadwerkelijk de beschikking aan te vragen. Gevraagd wordt akkoord te gaan met de brief en het 
plan van aanpak. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijkse bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Overige zaken 
Gelet op de wens van het AB om te komen tot een integrale afweging van beleid in het kader van de 
begroting/meerjarenraming, worden een aantal onderwerpen, zoals innovatie, WBP, KRW, 
internationale samenwerking e.v. gecoördineerd in het AB behandeld in november 2020. 
 

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


