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CDH 22 september 2020 terugkoppeling 
 
 
In de vergadering van 22 september 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel: Aanpassing werkwijze waterbergingsbanken 

Besluit 
 In te stemmen met de nieuwe, vereenvoudigde werkwijze voor het oprichten en bijhouden van 

waterbergingsbanken. 

 De huidige werkwijze met betrekking tot waterbergingsbanken in te trekken (conform CDH 
voorstel 200803457 d.d. 15-2-2008). 

Context 
Uitgangspunt voor planvorming en vergunningverlening door het waterschap is dat compensatie 
moet plaatsvinden voor nieuw verhard oppervlak of voor het dempen van watergangen in de vorm 
van nieuwe waterberging. Het kan om allerlei redenen echter moeilijk zijn om open water te graven. 
In die gevallen kan een waterbergingsbank uitkomst bieden.  
 
Bij een waterbergingsbank wordt in een peilgebied extra waterberging gerealiseerd die vervolgens 
ingezet kan worden voor meerdere plannen waarin de waterbergingsopgave binnen de plangrens 
moeilijk kan worden gerealiseerd. Dit biedt meer ruimte aan ruimtelijke ontwikkelingen, maar heeft 
ook voordelen voor het waterschap. Zo wordt voorkomen dat een veelheid aan kleine 'postzegel-
oplossingen' ontstaan. De extra gerealiseerde waterberging kan daarbij soms invulling geven aan 
overige doelen (recreatief, ecologisch of hydrologisch). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel: Vaststellen ontwerp Projectplan Waalfront Nijmegen 

Besluit 
Het Ontwerp Projectplan Waterwet vast te stellen en deze samen met de MER ter inzage te leggen. 

Context 
In het PPW staat hoe de primaire waterkering in het Waalfront Nijmegen kan worden aangepast, 
zodanig dat deze enerzijds zal voldoen aan de nieuwe wettelijke normering voor waterveiligheid, en 
anderzijds bijdraagt aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van de gebiedsontwikkeling 
herontwikkeling Waalfront. De rol van het waterschap is om te toetsen of het projectplan voldoet 
aan de beleidsmatige uitgangspunten die hiervoor zijn meegegeven. Deze uitgangspunten en 
verdeling van taken en bevoegdheden worden verder vastgelegd in een realisatieovereenkomst 
(ROK).  
 
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in haar vergadering van 30 november 2018 unaniem 
besloten te participeren in de gebiedsontwikkeling Waalfront en daarvoor een vaste financiële 
bijdrage (1,7 miljoen euro) beschikbaar te stellen. De uitwerking van het projectplan volgt op de 
vaststelling door het CDH in juli 2019 van de samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente 
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Nijmegen, Provincie Gelderland, en het Ontwikkelbedrijf Waalfront. In april 2020 is de Commissie 
Waterveiligheid over de voortgang van deze planuitwerking geïnformeerd. Het plan voldoet aan de 
door het waterschap vastgestelde ontwerpuitgangspunten en is nu gereed om na instemming door 
het college te worden vrijgegeven voor zienswijzen. 
Het is een uiterst zorgvuldig en uitvoerig traject geweest, dat in een latere fase aan het AB ter 
besluitvorming zal worden voorgelegd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel: Vaststellen van de Leggers Waterkeringen 2020 

Besluit 
De leggerwijzigingen 2020 aan de waterkeringen, verspreid gelegen in het beheergebied van 
Waterschap Rivierenland, vaststellen 

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 leggers 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) leggers 
staan. 
 
Dit besluit betreft het vaststellen van de nieuwe leggers van Alblasserwaard, Randwijk - Beusichem, 
de Noorder- en ZuiderLingedijk, de Noordwaard, vijf zomerkades en circa 40 wijzigingen aan de 
primaire, regionale en overige waterkeringen verspreid gelegen in het beheergebied.  
 
Deze leggerwijzigingen zijn het gevolg van: 
1. De dijkverbetering Kinderdijk - Schoonhovenseveer (KIS). 
2. De dijkverbetering Hagestein - Opheusden (HOP). 
3. Het opstellen van leggers voor de Noorder- en Zuider Lingedijk. 
4. Het opstellen van leggers voor de Noordwaard. 
5. Het opstellen van leggers voor vijf zomerkades. 
6. Reguliere wijzigingen aan de waterkeringen als gevolg van vergunningen en meldingen op grond 

van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en kwaliteitsverbeteringen in de data van 
Waterschap Rivierenland. 

De gehele procedure is zorgvuldig verlopen en dat heeft er toe geleid dat er geen zienswijzen zijn 
ingediend. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
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Verantwoording 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 22 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. 


