CDH 8 september 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 8 september 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Concept RES Arnhem-Nijmegen en concept RES
Drechtsteden
Besluit
1.

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 ons 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
College van Dijkgraaf en Heemraden na consulteren van de commissie Waterketen op 1 september
2020

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Vaststellen Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking
Tiel-Waardenburg
Besluit
-

Het Ontwerp Projectplan Waterwet vast te stellen en deze samen met de MER ter goedkeuring
aan te bieden aan de provincie Gelderland voor terinzagelegging.

Context
Binnen Waterschap Rivierland (WSRL) heeft het Hoogwaterveiligheidsprogramma (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.
Het dijktraject Tiel-Waardenburg (19,5 km), afgekort TiWa, voldoet niet meer aan de huidige
veiligheidsnormen. Grote delen van de dijk kennen stabiliteits- en piping-problemen. Ook is de dijk in
veel gevallen te laag.
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De ontwerpkeuzes zijn gedaan binnen de gestelde kaders van de 'Ontwerpuitgangspunten Primaire
Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke waterveiligheidsnormering.
Op 16 oktober 2018 is een voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dit VKA is nu uitgewerkt in een
Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPWW), bijlage 1.0 en in een milieueffectrapportage (MER). Het
OPPWW 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. Het OPPWW vormt tevens de
formele basis voor de besluitvorming en de vereiste vergunningen en het verwerven van de gronden
en opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking. Daarnaast zijn de noodzakelijke
compensatiemaatregelen voor natuur en rivierkundig in het OPPWW opgenomen

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Nota van Antwoord bij de Notitie Reikwijdte en detailniveau
Boezembemaling Overwaard
Besluit
Vrijgeven van de Nota van Antwoord bij de Notitie Reikwijdte en detailniveau Boezembemaling
Overwaard aan het Bevoegd Gezag (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland).

Context
De MER-procedure Boezembemaling voor de Overwaard is dit voorjaar gestart met de kennisgeving
en het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door het bevoegd gezag
(Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland). De NRD is op 14 april 2020 vrijgegeven door het CDH aan
het bevoegd gezag en heeft ter inzage gelegen van 30 april t/m 27 mei 2020. Bij de provincie zijn
door belanghebbenden 13 zienswijzen ingediend en de Commissie MER en Rijkswaterstaat hebben
een advies uitgebracht. In de bij dit voorstel bijgevoegde Nota van Antwoord geeft het waterschap
als initiatiefnemer een reactie op alle ingediende zienswijzen en adviezen. Na vrijgave van de Nota
van Antwoord door het CDH schrijft Gedeputeerde Staten een advies aan het waterschap op basis
van de NRD, de ingediende zienswijzen en adviezen en de Nota van Antwoord. Dit advies wordt door
het waterschap betrokken in het opstellen van de MER fase 1 (locatiekeuze).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst verkleinen geurcirkel van de
RWZI Hardinxveld
Besluit
1.

In te stemmen met voorgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Rivierenland
en projectontwikkelaar Gebroeders Blokland.;
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2. Dijkgraaf prof. dr. J.C. Verdaas, als rechtsgeldige vertegenwoordiger van Waterschap
Rivierenland, de samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen.

Context
De locatie voormalige IJzergieterij betreft het plangebied tussen de (voormalige waterkering)
Rivierdijk en de primaire waterkering in Hardinxveld-Giessendam. Het plangebied ligt vlak naast de
RWZI Hardinxveld. De huidige geurcirkel ligt voor een deel over het plangebied, waardoor beoogde
woningbouw door projectontwikkelaar Gebroeders Blokland niet mogelijk is. In 2018 heeft het
Waterschap besloten om een intentieovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaar, Gebroeders
Blokland. De intentieovereenkomst was de eerste stap om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst die nu voor ligt. Met deze samenwerkingsovereenkomst wordt
vastgelegd dat het waterschap maatregelen treft tot aanpassing van de geurcirkel op de RWZI
Hardinxveld op kosten van de Gebroeders Blokland.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel: Aanvullende subsidieaanvraag (100% subsidiabel)
realisatiefase dijkversterkingsproject 22E Gameren (HWBP)
Besluit
Instemmen met indiening van de aanvraag subsidieverlening HWBP voor de uitbreiding van de
haalbaarheids- en maakbaarheidsproeven Grofzandbarrière.

Context
Binnen Waterschap Rivierland (WSRL) heeft het Hoogwaterveiligheidsprogramma (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 fasen kent: verkenning, planuitwerking en realisatie.
Het dijkversterkingsproject Gameren (22E) is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
2021-2026. De verkenningsfase en planuitwerkingsfase zijn afgerond. Voor de realisatiefase is een
innovatie subsidiebeschikking ontvangen van ca 4,4 miljoen euro (100% subsidiabel).
In Q4 van 2019 is een significante wijziging in het functioneren van de Grofzandbarrière aan het licht
gekomen. Er is een pauze geïnitieerd in het project om het concept Grofzandbarrière opnieuw tegen
het licht te houden en te bepalen of de investering nog bijdraagt aan de visie "beter, sneller en
goedkoper". Bij afsluiting van deze pauze is in samenspraak met het HWBP, Deltares en WSRL
(programmateam) geconcludeerd dat de Grofzandbarrière nog steeds een kansrijke oplossing voor
piping is (middels onder andere een geactualiseerde business case). Hiermee is gezamenlijk
vastgesteld dat het zinvol is om door te gaan met de ontwikkeling van de Grofzandbarrière.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda
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Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 8 september 2020. Het is een vertaling van de besluiten en
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst 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 één van de
bestuursadviseurs van het waterschap.
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