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CDH 4 augustus 2020 terugkoppeling 
 
Vanwege het ontbreken van het quorum hebben de hieronder opgenomen besluiten de status 
“Voorlopig”. In de volgende CDH-vergadering (25 augustus) zullen deze voorlopige besluiten 
bekrachtigd worden. 
 
In de vergadering van 4 augustus 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 
 
 

Voorstel: Aangepaste planning implementatie Omgevingswet 

Besluit 
Kennis te nemen van en in te stemmen met de nieuwe planning voor het vaststellen van de 

waterschapsverordening en de verdere implementatie van de Omgevingswet. 

Context 

Op 20 mei 2020 is duidelijk geworden dat de ingangsdatum van de Omgevingswet een jaar wordt 
uitgesteld. Per 1-1-2022 gaat de wet nu gelden. Dit heeft gevolgen voor de implementatie van de 
diverse onderdelen. In een notitie gaan we uitgebreid in op de redenen voor het uitstel van de wet, 
de feitelijke consequenties en hoe we hier als Waterschap Rivierenland mee om gaan. Het motto van 
de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. De wet is gericht op het 
in onderlinge samenhang: 
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit,  
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke behoeften. 
Dit met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu. 
 
Het uitstel van de wet doet niets af aan deze doelen. De minister hecht een groot belang aan een 
zorgvuldige implementatie van het stelsel van de Omgevingswet en heeft in overleg met de bestuur-
lijke partners besloten dat hiervoor een jaar uitstel nodig is. Zie bijgevoegde notitie voor een nadere 
toelichting t.a.v. het uitstel van de wet. 
 
Met de AB-werkgroep Omgevingswet wordt de verdere procesgang voorbereid, zoals dat ook het 

geval is geweest met de voorbereiding van dit voorstel. De rol van de werkgroep is vooral die van 

adviseur en sparringpartner, de besluitvorming verloopt via de commissie en het Algemeen Bestuur”.  

 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
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Voorstel: Concept RES Arnhem-Nijmegen en concept RES 

Drechtsteden 

Besluit 
- Aan te geven van mogelijke aanvullingen op de concept RES ("Arnhem-Nijmegen" en  

              "Drechtsteden") ten behoeve van de totstandkoming van de RES 1.0;  

- Kennis te nemen van 

- Concept RES Arnhem-Nijmegen; 

- Concept RES Drechtsteden. 

Context 
Waterschap Rivierenland neemt deel aan zes RES (Regionale Energie Strategie) regio's. De concept 
RES-sen van vier regio's (west Brabant, U16, Rivierenland en Alblasserwaard) zijn op 28 april 2020 
aan het CDH voorgelegd. Na consultatie van de Commissie Waterketen (19 mei 2020) heeft het CDH 
op 26 mei 2020 conform advies besloten. 
De RES Drechtsteden en RES Arnhem-Nijmegen hebben besloten voor het bestuurlijk vaststellen van 
de concept-RES gebruik te maken van het verlengde tijdspad. De concept RES-sen van deze twee 
regio's worden voor 1 oktober door de deelnemende overheden vastgesteld. Conform besluit  past 
Waterschap Rivierenland haar besluitvormingsproces aan op het RES-proces. Aansluitend op 
bovenstaande, worden in dit voorstel de concept RES Arnhem-Nijmegen en concept RES 
Drechtsteden aangeboden. 
 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur na consultatie van de commissie Waterketen op 1 september 

Portefeuillehouder 
H. van ‘t Pad 
 
 
 
 

Voorstel: Kredietaanvraag ter voorbereiding en uitvoering van 

zonneparken 

Besluit 

- Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 5.250.000,-- (bruto = netto) voor het 
realiseren van vier zonneparken in Eethen, Dussen, Culemborg en Sliedrecht.  

- Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 250.000,-- (bruto=netto) voor onderzoek 
potentiele locaties zonne-energie. 

Context 

Het Algemeen Bestuur heeft in het bestuursakkoord de ambitie uitgesproken om in 2030 
energieneutraal te willen zijn. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om € 30 miljoen te investeren in 
zonnepanelen op eigendom van het waterschap bij voorkeur op het terrein met een object van het 
waterschap. 
 
Met de aanleg van zonneparken wil het waterschap, circa 40% van het totale geraamde energie-
gebruik in 2030 gaan opwekken. Dat is circa 20 miljoen kWh/jaar. 
Voor de realisatie zonneparken op de volgende locaties RG Eethen, RG Dussen, RWZI Culemborg en 
RWZI Sliedrecht wordt een uitvoeringskrediet van € 5.250.000,-- gevraagd (bruto = netto) en een 
voorbereidingskrediet van € 250.000,-- (bruto=netto) voor de diverse Zonneparken. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur  

Portefeuillehouder 
H. van ‘t Pad 
 
 
 
 
 

Voorstel: Intentieovereenkomst en gewijzigde kredietaanvraag voor 

voorbereidingsfase ontwikkeling windturbine op RWZI-terrein te 

Arnhem 

Besluit 
- In te stemmen met de beschreven koers om samen met de Rijn en IJssel Energiecoöperatie 

een windturbine op het RWZI-terrein in Arnhem te ontwikkelen.  

- Een krediet van € 193.000,-- voor de onderzoeksfase van de voorbereiding beschikbaar te 

stellen. 

Context 

In het AB van 22 mei 2020 is het voorstel 'Intentieovereenkomst en kredietaanvraag voor de 

voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een windturbine op het RWZI-terrein te Arnhem' 

behandeld. Het voorstel is niet in stemming gebracht en afgevoerd van de agenda. De door het AB 

gestelde vragen worden in voorliggende adviesnota beantwoord, gevolgd door een aangepast 

voorstel om te besluiten. De adviesnota is in samenwerking met de beoogde samenwerkingspartner 

Rijn en IJssel Energie Coöperatie (REIJE) opgesteld. De Haalbaarheidsstudie is verduidelijkt en 

uitgebreid. Er zijn business cases voor vier windturbines opgesteld, aangeduid met de wieklengten 

(50 m, 60 m, 70 m en 75 m). Het definitieve besluit moet te zijner tijd passen binnen de 

besluitvorming aangaande de meerjarenbegroting.  

 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van ‘t Pad 
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Voorstel: Herbouw bij de dijk als gevolg van overmacht 

Besluit 

In te stemmen met herbouw van een woning aan de Bovendijk 45 te Maasbommel in afwijking van 

de beleidsregel 5.18A "Bouwen bij de primaire waterkering". Hierbij hoeven geen aanvullende 

maatregelen of voorwaarden getroffen te worden ten behoeve van de aanwezige damwand. 

Context 
Begin 2020 is een woning nabij de waterkering aan de Bovendijk 45 te Maasbommel volledig 

afgebrand.  

De eigenaren van de woning hebben het waterschap gevraagd in het vooroverleg voorafgaande aan 
een vergunningaanvraag of zij in afwijking van het vergunningenbeleid van het waterschap de 
woning op de oorspronkelijke locatie en maaiveldhoogte mogen herbouwen. 

 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 
 
 

Voorstel: Regionale Adaptatie Strategie werkregio Klimaat Actief 

Rivierenland (KAR) 

Besluit 
- In te stemmen met bijgevoegde Regionale Adaptatie Strategie "Rivierengebied 

Klimaatbestendig, samen aan de slag!"; 

- Kennis te nemen van het vervolgproces;  

- De Regionale Adaptatie Strategie "Rivierengebied Klimaatbestendig, samen aan de slag!" ter 

kennisname aan te bieden aan de leden van het algemeen bestuur via de nieuwsbrief NieuWSRL. 

Context 

Het hogere doel van de Regionale adaptatiestrategie is om een gemeenschappelijke basis te leggen 
voor een klimaatrobuuste inrichting en ontwikkeling van de regio die gedragen is door de 
verantwoordelijke overheden en andere partners. Door afstemming in de aanpak en samen te 
werken in de uitvoering willen we 'samen het wiel uitvinden', en 'werk met werk maken' en zo 
effectiever en efficiënter tot een aanpassing van de leefomgeving aan het veranderende klimaat 
komen. De regionale aanpak past in de werkwijze zoals de Deltacommissie voorstaat en is vastgelegd 
in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
De concept RAS is in april 2020 ter consultatie voorgelegd aan alle betrokken overheden en 
stakeholders, waar onder het waterschap. De opmerkingen van de 30 organisaties die een reactie 
hebben gegeven zijn zo goed mogelijk verwerkt, waaronder die van het waterschap.   
 
Het eindconcept is op 18 juni 2020 door de stuurgroep SNR vrijgegeven voor bestuurlijke 
besluitvorming bij alle betrokken overheden en stakeholders. Daar valt ook besluitvorming in het 
CDH van het waterschap onder. Op basis van de RAS wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze 
concept agenda is naar verwachting in december 2020 gereed om voorgelegd te worden aan de 
stuurgroep SNR, waarna bij 'groen licht' deze wordt vrijgegeven voor bestuurlijke besluitvorming bij 
alle betrokken organisaties, inclusief waterschap (bestuurlijke vaststelling begin 2021).  
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Het opstellen van de RAS met uitvoeringsagenda is conform de opgave in het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA). In het kader van deze opgave is ook een regionale stresstest uitgevoerd waarvan 
de resultaten zijn vastgelegd in een regionale klimaateffectatlas. De RAS is opgesteld op basis van 
(risico)dialogen met alle overheden en vele stakeholders. Het is de tweede werkregio binnen het 
waterschapsgebied waar een RAS is opgesteld. In 2019 is de RAS van Het Rijk van Maas en Waal 
vastgesteld. In die werkregio wordt nu gewerkt aan het concept-uitvoeringsprogramma. Ook in de 
andere werkregio's waarbij WSRL betrokken is, wordt eenzelfde route gevolgd.  
 

Voor wat betreft de toekomst is de meerjarenbegroting het (financiële) kader. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur  

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 
 
 
 

Voorstel: Toekomstvisie zuiveren 2020-2035 
 

Besluit 
-    De Toekomstvisie zuiveren 2020-2035 vast te stellen; 

- De visie Duurzaam en doelmatig zuiveren uit 2013 te laten vervallen. De Toekomstvisie 

zuiveren 2020-2035 volgt de visie Duurzaam en doelmatig zuiveren uit 2013 op. 

Context 
In 2013 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland de visie Duurzaam en doelmatig 

zuiveren vastgesteld (kenmerk 201307884). Die visie en de daarbij behorende strategie richt zich 

overwegend op de periode 2013-2021. In de visie Duurzaam en doelmatig zuiveren staan diverse 

doelen, waaronder de doelen uit de Kaderrichtlijn Water, het Bestuursakkoord Water en het 

Klimaatakkoord tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk. We lopen nu tegen het eind van die 

periode. Er spelen veel nieuwe ontwikkelingen. In de komende decennia gaat Waterschap 

Rivierenland vanuit haar zuiveringstaak ook steeds meer bijdragen aan het verduurzamen van de 

samenleving. De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de maatschappelijke zorg over de kwaliteit 

van het oppervlaktewater, het klimaatakkoord, de energietransitie en de circulaire economie. Dit 

maakt het nodig om onze toekomstvisie voor het onderdeel zuiveren te actualiseren. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van ‘t Pad 
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Voorstel: Jaarverslag bezwaren en klachten 2019 
 

Besluit 
Het jaarverslag bezwaren en klachten 2019 voor kennisgeving aan te nemen. 

Context 
In het jaarverslag bezwaren en klachten wordt verslag gedaan van de in 2019 ingediende en 

afgehandelde bezwaren en klachten van waterschap Rivierenland 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel: Projectbrief/business case en subsidie-

aanvraag/kredietvoorstel voor project: Kennis & Innovatie voor 

duurzamere en vergunbare HWBP dijkversterkingen 

Besluit 
Voor dit project een krediet beschikbaar te stellen van € 411.000,--, dit onder de voorwaarde dat 

het waterschap een overeenkomstig bedrag ontvangt van de programmadirectie HWBP als 

subsidie. 

Context 
Het Waterschap Rivierenland wil, in lijn met haar duurzaamheidsbeleid,  drie kennis- en 

innovatieprojecten starten waardoor inzicht en kennis wordt gekregen om de emissies bij 

dijkversterkingen te verminderen. Minder tot geen emissies bij de realisatie helpt bij het krijgen 

van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Daarnaast helpt het bij een 

duurzame aanpak van (toekomstige) projecten. De volgende drie kennis- en innovatieprojecten 

dragen hier aan bij. Deze projecten zijn reeds informeel positief getoetst door de landelijke 

programmadirectie HWBP. Daar het om innovatieprojecten gaat is er sprake van 100% subsidie 

en loopt WSRL geen financiële risico's 

Het gaat om: 
- Emissieloos bouwen bij het HWBP-project WOS; 
- Dubocalc voor de Planuitwerkings- en realisatiefase van HWBP-projecten; 
- Handreiking aanpak duurzaamheid. 
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Na vaststelling door het CDH loopt de kredietaanvraag voor dit project mee in de gebundelde 

kredietaanvraag HWBP van dit najaar. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 

H. Roorda 
 
 
 
 
 
 

Voorstel: Controleprotocol voor de accountantscontrole van 

Waterschap Rivierenland vanaf jaarrekening 2020 

Besluit 
1. Het algemeen bestuur delegeert aan het college van dijkgraaf en heemraden de bevoegdheid 

voor een jaarlijkse aanpassing van het Normenkader rechtmatigheid zoals opgenomen in 
paragraaf 5.2 van het Controleprotocol;  

2. Het gewijzigde Controleprotocol voor de accountantscontrole van Waterschap Rivierenland 
vanaf de jaarrekening 2020 (incl. bijlagen) vast te stellen; 

3.     Het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2019 Waterschap Rivierenland (incl. 

bijlagen) in te trekken. 

Context 
Op grond van artikel 4 van de 'Controleverordening Waterschap Rivierenland 2009' stelt het 

Algemeen Bestuur het geactualiseerde controleprotocol voor de accountantscontrole vast voor de 

jaarrekening van Waterschap Rivierenland' (inclusief normenkader). In het controleprotocol worden 

nadere aanwijzingen gegeven aan de accountant over zijn rol ten aanzien van de 

controlewerkzaamheden. 

 
Zowel het Controleprotocol als het Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole zijn 
geactualiseerd. Het Controleprotocol is sinds 2009 nauwelijks gewijzigd. Reden temeer om dit 
protocol in een modernere versie om te zetten waarbij tekstueel gezien de samenhang en logische 
volgorde beter op elkaar aansluiten. 
 

 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
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Voorstel: Vaststelling Ontwerp Projectplan en Milieueffectrapportage 

(Mer) Waterwet dijkversterking Wolferen - Sprok 

Besluit 
Vaststelling Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Wolferen - Sprok 

Context 
Binnen Waterschap Rivierland (WSRL) heeft het programma HWBP diverse dijkversterkingsprojecten 

in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de opgave om de dijken in 2050 aan 

de waterveiligheidsnorm te laten voldoen. 

Het waterschap volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een 
drietal (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 
realisatie. 
 
Bij de dijkversterking Wolferen- Sprok gaat het om 13,5 km dijkversterking aan de noordzijde van de 
Waal van in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard. 
Op 12 maart 2019 is het Voorkeursalternatief vastgesteld door het CDH. Daarmee werd de verken-
ning afgerond en startte de planuitwerking om het Voorkeursalternatief verder uit te werken tot het 
detailniveau dat nodig is voor de formele besluitvorming en de vergunningen. 
In dit voorstel gaat het om het vaststellen van het ontwerp Projectplan Waterwet. De 
Milieueffectrapportage (MER) wordt  (formeel) vastgesteld door de provincie Gelderland. 
 
Het Projectplan Waterwet beschrijft de voorgenomen dijkversterking, de effecten op de omgeving en 
de maatregelen die worden genomen om de effecten te beperken. De ontwerpkeuzes in het ontwerp 
Projectplan Waterwet zijn conform de gestelde kaders van de 'Ontwerpuitgangspunten Primaire 
Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke waterveiligheidsnormering. 

 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 4 augustus 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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