CDH 6 oktober 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 6 oktober 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Krediet aanvraag reparatie vleugel 4E en buitengevels van
hoofdkantoor Waterschap Rivierenland te Tiel
Besluit
Een bedrag van € 800.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor de reparatie van de
dakvloerconstructie van vleugel 4E en het metselwerk van de buitengevels van het hoofdkantoor.

Context
Medio 2017 is in Eindhoven een parkeergarage in aanbouw deels ingestort. Na onderzoek blijkt dat
de oorzaak van deze instorting te wijten is aan de toegepaste vloerconstructie. De betreffende
vloerconstructie is ook in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland toegepast. In de afgelopen
jaren zijn meerdere problemen met de constructie van het hoofdkantoor naar voren gekomen. De
dakvloerconstructie van vleugel 4E in het hoofdkantoor, heeft constructieve schade. De dakvloer
bevindt zich boven de Rivierenlandzalen en is, door de grote open ruimte van deze zalen, van een
ander type constructie dan de overige vloeren in het hoofdkantoor. De dakvloer heeft zichtbare
schade (scheuren), is constructief verzwakt en moet worden gerepareerd. Onderzoek wijst uit dat
het gebouw veilig is te blijven gebruiken conform het de huidige gebruik.
Sinds de ingebruikname van het kantoor zijn er enige knallen en trillingen waargenomen. Na
onderzoek door TNO blijkt dat de oorzaak constructiefouten van de buitengevels is. Op een aantal
plekken is het metselwerk niet goed uitgevoerd, de constructie is te star gemaakt. Daardoor ontstaan
scheuren in het metselwerk.
De uit te voeren werkzaamheden hebben overigens geen betrekking op de vloerconstructie, maar
was wel de aanleiding om het pand in zijn geheel te bezien. Met de reparatie van de vloer ijn nog niet
alle problemen opgelost. Er zal dus nog een vervolg komen. Overigens is een feit dat de normering
niet continu dezelfde lijkt te zijn en dat er dientengevolge nog geen duidelijkheid is over welke acties
nog nodig zijn. Daarbij komt dat ieder gebouw uniek is en een eigen aanpak vraagt.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Vaststellen besluit tot wijziging legger wateren 2020
Besluit
1.
2.

In te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen zoals opgenomen in de bijgevoegde
inspraaknota.
De reguliere leggerwijzigingen 2020 aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen
in het beheergebied van Waterschap Rivierenland, vast te stellen (conform bijgevoegd besluit)
en ter inzage leggen.1

Context
Er zijn circa 14.600 wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het
beheergebied. Het gaat hier om de leggerwijzigingen, die in het kader van het ontwerpbesluit op
23 juni 2020 ter inzage hebben gelegen en betreffen met name wijzigingen die het gevolg zijn 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. Daarnaast zijn met de
voorbereidende werkzaamheden in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vele
verschillen tussen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Legger Wateren in beeld
gebracht.
Waterschap Rivierenland is wettelijk verplicht een legger wateren te hebben en deze actueel te
houden. De legger bevat informatie over de ligging en de afmetingen van de waterstaatswerken
alsmede informatie over de onderhoudsplicht. Wanneer de wijzigingen in de legger zijn opgenomen,
zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Keur Waterschap Rivierenland 2014 van toepassing op
de watergangen en de situaties, zoals die in de (gewijzigde) legger staan. De nieuwe/ gewijzigde
waterstaatswerken kunnen dan ook pas publiekrechtelijk worden beschermd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Voortgang van de Green Deal Loodvrij
Besluit
Kennis te nemen van de voortgang van de Green Deal Loodvrij.

Context
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 november 2019 is een geactualiseerde versie van
het visbeleid besproken. Onderdeel van deze discussie was de Green Deal Loodvrij. Deze Green Deal
tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij
Nederland heeft als doel de komende jaren (tot 2027) het gebruik van lood binnen de sportvisserij
volledig af te bouwen. Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt - door
verlies - soms in het water terecht. Het gebruik van lood in de sportvisserij leidt ertoe dat er jaarlijks
naar schatting 54 ton lood in het zoete oppervlaktewater terecht komt en jaarlijks 470 ton in zee- en
kustwater (Green Deal). Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de
samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Te denken valt aan
inmiddels loodvrije benzine, verf, waterleidingen en de jacht. Binnen Europa komt echter vooralsnog
geen verbod op het gebruik van lood in de hengelsport, maar laat de sector zelf met een omslag
komen.
Tijdens de behandeling van de Green Deal in het AB van 28 november 2019 is een motie
aangenomen om het gebruik van lood sneller af te bouwen, dan in de Green Deal is afgesproken. De
intentie van de motie is om zo snel mogelijk van deze giftige stof af te komen. Afgesproken is dat
eind 2020 een terugkoppeling aan het Algemeen Bestuur wordt gegeven over hoe er invulling is
gegeven aan deze motie. In deze adviesnota wordt teruggekoppeld hoe Waterschap Rivierenland aan
deze motie invulling geeft. Tevens wordt u geïnformeerd over het plan van aanpak loodvrij vissen van
de partners uit de Visstandbeheercommissie (VBC).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur
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Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Uittreding GR Park Lingezegen
Besluit
Toestemming te verlenen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden om uit de huidige
Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen te treden.

Context
Tussen Arnhem, Bemmel, Els en Nijmegen ligt een groot landschapspark: Park Lingezegen.
Waterschap Rivierenland is deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen, die de
realisatie van Park Lingezegen en het opzetten van de coördinatie van het parkbeheer tot doel heeft
gehad.
De deelnemende partijen in deze regeling zijn de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard,
Nijmegen, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en als onafhankelijk adviseur Staatsbosbeheer. Het Algemeen Bestuur heeft in 2008 besloten om te participeren in het project zodat een
NBW-wateropgave van 28,5 ha en de realisering van natte ecologische verbindingszones binnen Park
Lingezegen gerealiseerd kon worden. Voor het realiseren van deze opgaven is vanuit Waterschap
Rivierenland € 1,5 miljoen bijgedragen.
Aan het eind van 2020 wordt het laatste onderdeel van de huidige gemeenschappelijke regeling
afgerond, te weten de grondoverdracht. Dit is een logisch moment voor Waterschap Rivierenland om
uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Ook zal er eind 2020 een nieuwe gemeenschappelijk
regeling worden ingesteld, gericht op het beheer van Park Lingezegen. Waterschap Rivierenland
heeft aangegeven hier geen deel van uit te zullen maken omdat wij niet afhankelijk zijn van de parkorganisatie voor het beheer en onderhoud van het watersysteem ter plaatse.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Beleidsnota Waardering, activering en afschrijving van activa
2020
Besluit
1.
2.
3.

De beleidsnota Waardering, activering en afschrijving van activa 2020 vast te stellen;
Na vaststelling van de nieuwe beleidsnota waardering, activering en afschrijving van activa
treedt het beleid in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2020;
De vigerende nota Beleid waardering, activering en afschrijving van activa 2016 zoals vastgesteld
door het Algemeen Bestuur op 29 april 2016 in te trekken.

Context
Op grond van de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de Verordening beleids- en
verantwoordingsfunctie van waterschap Rivierenland, dient een volledig en actueel beleid te worden
vastgesteld met betrekking tot de waardering en afschrijving van de activa. Sinds 1 januari 2016 geldt
de Beleidsnota Waardering, activering en afschrijving die op 29 april 2016 is vastgesteld door het
algemeen bestuur. Aanleiding tot aanpassing van de vigerende beleidsnota is het op 26 juni 2020
door het algemeen bestuur bij de behandeling van de voorjaarsnota genomen besluit tot toepassing
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van een alternatief activeringsbeleid met betrekking tot het zogenaamde projectgebonden aandeel
HWBP per 1 januari 2020.
Daarnaast is de nota op onderdelen verduidelijkt. Hier is het beleid niet gewijzigd maar is de
toelichting op het beleid aangepast. Dit betreft de toelichtingen bij de onderdelen:
Grensbedrag voor activeren;
Activeren van bijdragen eigen personeel;
Te hanteren afschrijvingstermijnen;
Verwerking activeren jaarkosten bij negatieve boekwaarde.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Veiligheidsbeoordeling van dijktrajecten 16-2, 38-2 en 40-2
conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017
Besluit
1.
2.

In te stemmen met de resultaten van de beoordeling conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 van de dijktrajecten 16-2, 38-2 en 40-2;
In te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportage aan de Inspectie voor
Leefomgeving en Transport (ILT).

Context
De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen elke 12 jaar moet worden
beoordeeld. Als waterkeringbeheerder van primaire waterkeringen is Waterschap Rivierenland
wettelijk verplicht om deze veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Het Dagelijks Bestuur van het
waterschap is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten van de
veiligheidsbeoordeling aan de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De
ILT houdt namens de Minister toezicht op de beoordeling en controleert of de beoordelingen
voldoen aan de gestelde voorwaarden in de Waterwet en het beoordelingsinstrumentarium.
De Eerste beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans (eerste beoordelingsronde) is
gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2022. In 2023 rapporteert de Minister het
landelijk beeld van deze veiligheidsbeoordeling aan de Eerste en Tweede Kamer. De eerste
beoordelingsronde is de opvolger van de 3e toetsronde, die in 2011 werd afgerond. Voor de eerste
beoordelingsronde wordt het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI) gebruikt. De basis
hiervoor wordt gevormd door de "Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017" waarin de regels
voor het toepassen van het WBI zijn vastgelegd. Deze regeling is per 1 januari 2017 van kracht.
Waterschap Rivierenland heeft de opgave om voor 1 januari 2023 in totaal circa 507 km primaire
waterkering te beoordelen, verdeeld over 27 dijktrajecten.
Dit besluit betreft het definitief veiligheidsoordeel voor dijktraject 16-2 en het voorlopig
veiligheidsoordeel voor de dijktrajecten 38-2 en 40-2. Er wordt ingestemd met de resultaten van de
beoordeling van deze dijktrajecten en de bijbehorende rapportages aan te bieden aan de ILT.
De beoordelingen van de resterende dijktrajecten van ons waterschap worden in een later stadium
aan u voorgelegd. In de planning is voorzien dat uiterlijk in 2022 voor alle dijktrajecten van ons
waterschap een veiligheidsoordeel beschikbaar is.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Beantwoording brief Vrienden van Meinerswijk windinitiatief
Arnhem
Besluit
Antwoordbrief naar de 'Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems polderlandschap' te
versturen. De brief zal worden opgenomen in de Nieuwsbrief.
Van de behandeling in de toekomst van dit onderwerp niet alleen deze brievenschrijvers op de
hoogte brengen maar ook de gemeente Arnhem.

Context
De 'Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems polderlandschap' heeft eind augustus 2020
een brief naar het AB (25 september 2020) verstuurd. Deze brief van de Vrienden van Meinerswijk is
voorafgaand aan de vergadering van 1 september 2020 tevens naar de leden van de Commissie
Waterketen gestuurd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ’t Pad

Voorstel: Bouwen op de dijk
Besluit
Aan het Presidium voor te stellen om de position paper 'Bouwen op de dijk' ter bespreking te
agenderen voor de commissie Waterveiligheid.

Context
Dijken zijn primair bedoeld voor de bescherming van het gebied tegen overstromingen. Dijken
hebben echter ook andere functies, zoals recreatie, wonen, verkeer en natuur. De veiligheid van de
dijk staat hierbij voorop. Daarom moeten we bij het toestaan van andere functies aan de dijk
rekening houden met het reguliere beheer en onderhoud van de dijk en een eventuele toekomstige
dijkversterking. We hebben hiervoor regels opgesteld die zijn opgenomen in de Keur en vertaald zijn
in de Legger van het waterschap. Deze regels bepalen de wijze waarop andere functies op de dijk,
zoals wonen, mogelijk zijn.
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft in 2019 de wens geuit om een oordeel te
vormen over de wijze waarop nieuwbouw en herbouw van panden aan en op de dijk kan worden
toegestaan, in het kort: 'bouwen op de dijk'.
Overigens is met de commissie Waterveiligheid bij 'Bouwen op de dijk' de BOB-structuur doorlopen:
- de beeldvormende fase heeft plaatsgevonden op 9 oktober 2019 in informele setting met de
commissie Waterveiligheid. Daarnaast is op15 juni 2020 aan de commissie uitgelegd wat de
mogelijkheden zijn voor bouwen op de dijk op basis van de huidige regelgeving en beleid van
het waterschap.
- in de oordeelsvormende fase is op 15 juni 2020 met de commissie Waterveiligheid gesproken
over bouwen op de dijk. Op basis van stellingen is binnen de commissie gediscussieerd over
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-

principiële keuzes ten aanzien van bouwen op de dijk. Het resultaat van dit gesprek was
input voor de position paper.
als onderdeel van de besluitvormende fase is het advies om aan het Presidium voor te stellen
om de position paper 'Bouwen op de dijk' ter bespreking te agenderen voor de commissie
Waterveiligheid. Na het verwerken van de opmerkingen van de commissie Waterveiligheid
over de position paper zal de definitieve position paper ter vaststelling aan het CDH worden
aangeboden en tevens ter kennis van de commissie worden gebracht.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw
Utrecht
Besluit
De Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht vast te stellen.

Context
Conform de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het oppervlaktewater in 2027 een goede chemische en
biologische kwaliteit hebben. Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. Enerzijds via
landelijke wetgeving en anderzijds via het stimuleren van bovenwettelijke maatregelen voor het
terugdringen van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het
oppervlaktewater. Dit gebeurt onder andere binnen de Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
aanpak.
Met dit voorstel wordt aan het Algemeen Bestuur gevraagd om een stimuleringsregeling in het leven
te roepen voor het verbeteren van de waterkwaliteit door de agrarische sector in het Utrechtse deel
van Waterschap Rivierenland voor de periode 2020-2021. Met de provinciale herindeling is met de
gemeente Vijfheerenlanden het Utrechts deel binnen ons beheergebied toegenomen. WSRL heeft
met deze regeling de kans om maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in
het gebied. In de overige provincies zijn soortgelijke regelingen en/of projecten uitgevoerd, die via
het POP-programma door de provincies zijn weggezet en daarmee geen waterschapsregelingen zijn.
In Utrecht heeft de provincie de keus gemaakt om stimuleringsregeling niet via de POP weg te zetten,
maar via deze specifieke stimuleringsregeling.
De stimuleringsregeling richt zich op bovenwettelijke maatregelen, die agrariërs kunnen nemen om
emissies van nutriënten naar het oppervlaktewater tegen te gaan en daarmee te werken aan een
gezonde nutriëntenhuishouding. Wij werken in deze volgens de spelregels van de provincie, zoals
ook de andere Utrechtse Waterschappen dat doen. Met deze stimuleringsregeling werken de
provincie, sector en waterschap samen aan de opgaven van de KRW en ligt in de lijn in de
samenwerking die wij ook met de andere provincies aan gaan. De stimuleringsregeling kent geen
overlap met de lopende stimuleringsregeling voor waterbesparende maatregelen. Bij de opzet van
deze stimuleringsregeling is gebruik gemaakt van de adviezen van de Rekenkamercommissie naar
aanleiding van de stimuleringsregelingen Klimaatactief en Waterbesparende maatregelen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen
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Verantwoording
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 6 oktober 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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