CDH 20 oktober2020 terugkoppeling
In de vergadering van 20 oktober 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Primaire waterkering en coupure bij Mook-Molenhoek
Besluit
Akkoord te gaan met het opstellen van een overeenkomst tussen waterschap Limburg en waterschap
Rivierenland waarin afspraken worden gemaakt over het beheer en het onderhoud (inclusief
crisisbeheersing) van het betreffende stuk kering, de coupure en de fietstunnel bij Molenhoek door
Waterschap Rivierenland, zonder dat de beheergrenzen van beide waterschappen worden gewijzigd.

Context
Een primaire waterkering in dijkring 41 van ongeveer 550 meter lang, inclusief een coupure, gelegen
bij het dorp Molenhoek kent momenteel geen publiekrechtelijke bescherming. Dit leidt tot
complicaties voor het dagelijkse beheer en onderhoud en voor de juridische bescherming van deze
primaire waterkering. Waterschap Rivierenland en Waterschap Limburg hebben daarom het
voornemen om deze onwenselijke en juridisch onjuiste situatie te herstellen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Ontwerp Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 20222027/2033
Besluit
-

-

-

Niet in te stemmen met het ontwerp programma Hoogwaterbescherming (HWBP) 2022-2027,
tenzij een alternatieve oplossing geboden wordt voor het aanvullende
voorfinancieringsvraagstuk van 36 miljoen euro.
Bijgaande reactiebrief te versturen naar de Programma¬directie HWBP als reactie op het
ontwerp programma HWBP 2022-2027.
Besluit om de conceptreactie vast te stellen in het CDH van 20 oktober 2020, zodat deze uiterlijk
op 31 oktober 2020 verzonden kan worden aan de Programmadirectie HWBP en de Unie van
Waterschappen.
Besluit om de concept reactiebrief aan de commissie Waterveiligheid ter informatie aan te
bieden.

Context
De programmadirectie Hoogwaterbescherming heeft het ontwerpprogramma
Hoogwaterbescherming (HWBP) 2022-2027/2033 opgesteld. De programmadirectie HWBP vraagt
ons uiterlijk 31 oktober 2020 bestuurlijk te reageren.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda
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Voorstel: Projectplan Waterwet en MER dijkversterking GorinchemWaardenburg
Besluit
-

Vaststellen Projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem-Waardenburg;
Aanbieden Projectplan Waterwet en MER aan Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland en
van Provincie Zuid-Holland ter goedkeuring.

Context
De planuitwerkingsfase van dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg aan de Waal in het
gebied Alblasserwaard en Beneden Linge is gaande. Hieraan voorafgaand zijn het
Voorkeursalternatief en het ontwerp-Projectplan Waterwet (oPpWw) aan de orde geweest.
De volgende stap is vaststelling van het Projectplan Waterwet (PpWw) dijkversterking GorinchemWaardenburg.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

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.
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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.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Position paper Biodiversiteit (UvW) en partnerschap
Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Besluit
-

Kennis te nemen van het position paper Biodiversiteit van Unie van Waterschappen;
In te stemmen met toetreding waterschap Rivierenland als partner tot Deltaplan
Biodiversiteitsherstel vanaf 2021 en de hieraan verbonden jaarlijkse bijdrage van € 1.500,
Het position paper Biodiversiteit samen met een begeleidende memo als ingekomen stuk in de
commissie Watersysteem te brengen.

Context
Het Position-paper Biodiversiteit van de Unie beschrijft het belang van het onderwerp biodiversiteit
voor de waterschappen. Een goede biodiversiteit zorgt voor een robuuste natuur en beschermt ons
tegen negatieve gevolgen van veranderingen in het milieu en het klimaat, zoals wateroverlast,
droogte en hitte. Goede biodiversiteit helpt het waterschapswerk. Waterschappen hebben de
mogelijkheid om via natuurinclusieve inrichting en -beheer bij te dragen aan de versterking van de
natuurlijke omgeving. Waterschappen zijn daarbij aanspreekbaar op de manier waarop zij hun werk
uitvoeren waarbij het de bedoeling is om de negatieve impact van het handelen tot een minimum te
beperken. Biodiversiteit stopt niet bij de slootkant of de dijk. De Unie van Waterschappen pleit voor
een actieve rol in de regio om de biodiversiteit te helpen versterken.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel: Toetreding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK), waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) en waterschap
Zuiderzeeland (ZZL) tot GR Slibverwerking 2009
Besluit
Toestemming te verlenen aan het CDH om in te stemmen met de toetreding van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap
Zuiderzeeland tot de GR Slibverwerking 2009 alsmede de regeling volgens bijgevoegde bepalingen te
wijzigen.

Context
Sinds eind 2019 speelt de ontwikkeling 'uitbreiding leden van de GR Slibverwerking 2009' (GR). In
eerste instantie betrof het alleen hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Later zijn
ook de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Zuiderzeeland (ZZL) in beeld gekomen. De
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genoemde waterschappen hebben inmiddels een verzoek ingediend om B-aandeelhouder te worden
van HVC en aan te sluiten bij de GR. Het slib van deze waterschappen kan niet in de huidige
slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht worden verwerkt. Deze installatie draait al op vollast. In 2019
heeft HVC samen met HHNK een voorstel uitgewerkt voor het realiseren van een nieuwe
slibdrooginstallatie in Alkmaar. Het slib wordt gedroogd met hoogwaardige restwarmte van de
naastgelegen Afval Energiecentrale van HVC. Dit voorstel is op te schalen, zodat al het slib van HHNK,
AGV en ZZL op de locatie in Alkmaar kan worden gedroogd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2020 - gebundelde
aanvraag
Besluit
Een aanvullend bruto krediet van € 62.688.000,-- en een aanvullend netto krediet van € 5.710.000,-beschikbaar te stellen voor diverse dijkversterkingsprojecten in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Context
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft als doel gezamenlijk met de
waterbeheerders te werken aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen door het
treffen van maatregelen aan primaire waterkeringen en waterkerende kunstwerken van zowel
waterschappen als Rijkswaterstaat. Dat doen deze partijen op basis van afspraken, vastgelegd in het
Bestuursakkoord Water van mei 2011. De belangrijkste afspraak is dat het Rijk en de waterschappen
samen de verantwoordelijkheid dragen. Van alle kosten die gemaakt worden voor de dijkversterking
betaalt het Rijk 50%, de gezamenlijke waterschappen 40% en het individuele waterschap 10%. Deze
financiering wordt voor 90% via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. De projectgebonden
bijdrage (nettobijdrage) bedraagt 10% en dient door de verantwoordelijke waterkeringbeheerder te
worden gefinancierd. Een uitzondering hierop vormen innovaties, deze komen voor 100% in
aanmerking voor subsidie.
Het landelijke programma kent qua programmering een voortrollend karakter. Dit betekent dat ieder
jaar de programmering wordt geactualiseerd, vooruitkijkend over een periode van 6 jaar. De
programmadirectie Hoogwaterbescherming heeft in augustus 2020 het voorlopige programmavoorstel Hoogwaterbescherming (HWBP) 2022-2027 ter consultatie aan de waterschappen gestuurd.
Net als bij de voorgaande programma's is de opgave voor ons waterschap groot. Maar liefst negen
projecten uit de top 30 van het ontwerpprogramma HWBP 2022-2027 zijn van Waterschap
Rivierenland.
Het CDH bespreekt op 20 oktober 2020 het ontwerpprogramma, met een voorbehoud ten aanzien
van de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek en met verbetersuggesties rondom de
presentatie en consultatie. Deze kredietaanvraag heeft betrekking op projecten en projectfasen die
al opgestart zijn of al vergaand in voorbereiding zijn. Voor deze projecten is de verwachting dat deze
conform de programmering uitgevoerd zullen worden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Het Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda
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Voorstel: Belastingverordeningen 2021
Besluit
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de volgende belastingverordeningen voor belastingjaar
2021 vast te stellen:
de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2021";
de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2021";
de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2021";
de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2021".

Context
Dit voorstel beoogt de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2021 vast te stellen. Voor alle
verordeningen geldt dat het inhoudelijk uitsluitend gaat om het vaststellen van de nieuwe
belastingtarieven voor 2021. Daarnaast is een enkele tekstuele correctie in de betreffende
verordeningen doorgevoerd, maar de inhoud van de belastingverordeningen blijft ongewijzigd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Begroting 2021
Besluit
A:
I

II

III

IV

a:

De begroting 2021 vast te stellen en de bedragen voor 2021 per programma
tot een totaal van de kosten op
€
227.042.186
tot een totaal van de opbrengsten op €
227.042.186
Saldo
€
0
b: De meerjarenraming 2022 - 2025 voor kennisgeving aan te nemen.
Voor het begrotingsjaar 2021 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot
kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 conform de Verordening
beleid- en verantwoordingsfunctie waterschap Rivierenland.
Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het Financieringsstatuut
het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot:
1. Het afdekken van de financieringsbehoefte 2021 in rekening-courant bij de NWB tot een
bedrag van maximaal € 55 miljoen;
2. Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan van
langlopende leningen voor de jaren 2021 tot en met 2025 tot een bedrag van maximaal
€ 67,5 miljoen;
3. Het gedurende het jaar 2021 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag van
de basisrenteleningen die in 2021 vervallen met een totale hoofdsom van € 84 miljoen.
In te stemmen met de door het college van Dijkgraaf en Heemraden voorgedragen projecten
als groot project in het begrotingsjaar 2021.

B:
Als college te besluiten, onder voorbehoud van het besluit van het Algemeen Bestuur, de
kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 (ook separaat bijgevoegd) de
machtiging aan het College van Dijkgraaf en Heemraden door te mandateren naar de Directieraad.

Context
De begroting 2021 is de nadere uitwerking van het voorstel voorjaarsnota 2020 welke is behandeld
en vastgesteld in het algemeen bestuur van 26 juni 2020. De begroting geeft inzicht in de
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voornemens die het waterschap heeft voor het jaar 2021.
De netto kostenontwikkeling van de begroting 2021 ligt € 0,8 miljoen lager dan bij de voorjaarsnota
2020. Dit betreft vooral kosten met een incidenteel karakter.
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota bleek over het algemeen steun van het algemeen
bestuur voor de voorjaarsnota maar is er wel zorg uitgesproken over de tariefontwikkeling en de
gevolgen van de coronacrisis. Het algemeen bestuur deed daarbij een appel op het college de
mogelijkheden voor het egaliseren van de heffingsopbrengstontwikkeling van met name
watersysteem in beeld te brengen.
Min of meer parallel aan het begrotingsproces loopt de ambitiediscussie op basis van varianten ten
behoeve van het nieuw op te stellen waterbeheerprogramma 2022-2027. Als algemeen bestuur gaat
u de keuzes nog maken. Eventuele financiële effecten zijn niet in deze begroting 2021 verwerkt. In dit
voorstel geven wij wel u inzicht in deze eventuele financiële effecten in de vorm van bandbreedtes.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Bestendigen keuze Boezembemaling voor de Nieuwe
Overwaard
Besluit
-

-

Bestendigen van het op 21 juni 2019 genomen besluit voor een faseringsalternatief op weg naar
2 boezemgemalen, waarbij in 2026 bij Hardinxveld ingebruikname van een nieuw
boezemgemaal van 1.200 m3/min. in combinatie met benutting aanwezige bemalingscapaciteit
complex Kinderdijk; en mogelijk rond 2035, op basis van de dan aanwezige kennis en ervaring en
nieuwste inzichten over de ontwikkeling van het klimaat een afzonderlijk besluit te nemen over
het al dan niet in gebruik nemen van een tweede nieuw boezemgemaal bij Groot Ammers van
600 m3/min, of mogelijke andere alternatieven.
Een vervolgkrediet á € 12,2 miljoen euro (bruto = netto) te verlenen voor de verdere uitwerking
in planstudie en grondverwerving (inclusief risicoreservering) van de benodigde maatregelen
voor de inrichting van het nieuwe watersysteem.

Context
Het college adviseert de eerder gemaakte keuze voor een faseringsalternatief op weg naar 2
gemalen, waarbij in 2026 bij Hardinxveld ingebruikname van een nieuw boezemgemaal van
1.200 m3/min in combinatie met benutting aanwezige bemalingscapaciteit complex Kinderdijk, te
bestendigen. Gehoord hebbende de gecombineerde commissies Watersysteem en Waterveiligheid
zal richting 2035, op basis van de dan aanwezige kennis en ervaring en nieuwste inzichten over de
ontwikkeling van het klimaat een afzonderlijk besluit worden genomen over het al dan niet in gebruik
nemen van een tweede nieuw boezemgemaal bij Groot Ammers van 600 m3/min, of mogelijke
andere alternatieven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen
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Voorstel: Vaststellen Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase HWBPproject Neder-Betuwe
Besluit
-

Het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase voor de dijkversterking Neder-Betuwe vast te
stellen;
In te stemmen met indiening van de beschikkingsaanvraag subsidie HWBP voor de
planuitwerking Neder-Betuwe;
In te stemmen met indiening van de aanvraag subsidievaststelling HWBP voor de
verkenningsfase Neder-Betuwe.

Context
Het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase Neder-Betuwe is opgesteld conform de door WSRL
vastgestelde ontwerpuitgangspunten (OPW 2019) en kaders die volgen uit het voorkeursalternatief.
Het plan van aanpak is afgestemd met het HWBP. Het project Neder-Betuwe is een dijkversterking in
landelijk gebied met 3 kernen, IJzendoorn, Echteld en Dodewaard. Langs de dijk liggen boerderijen
en, kenmerkend voor het gebied, een aantal fruitbedrijven. Bij Ochten werken overheden samen aan
de ontwikkeling van de oude veerhaven aan de Waal. Hier liggen kansen om dit gebied verder te
ontwikkelen, en bij te dragen aan de kwaliteit en beleefbaarheid van het Waalgebied. Initiatiefnemer
is de provincie Gelderland. Gekoppeld aan dijkversterking Neder-Betuwe wordt er op deze plek een
hoogwatervrij terrein aangelegd. Daarnaast zijn er plannen om de oude rivierstrang te herstellen en
de uiterwaarden te verlagen. Voor de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten is een
samenwerkingsovereenkomst vastgesteld tussen Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente
Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland. Daarnaast zijn er nog enkele andere meekoppelkansen
die in overleg met de gemeente worden uitgewerkt. De financiering van deze mogelijke inpassingen
zijn niet voor rekening zijn van het project en het waterschap/HWBP. Andere initiatieven in het
gebied betreffen de (natuur)ontwikkeling van de uiterwaarden door Dekker IJzendoorn en de
rondweg Ochten.
In de planuitwerkingsfase zal het voorkeursalternatief verder worden uitwerkt tot een definitief
ontwerp (DO) die voldoet aan de veiligheidsnormen voor de komende 50 jaar. In de hier op volgende
realisatiefase zal het DO in samenwerking met een geselecteerde aannemer worden uitgewerkt tot
een realiseerbaar uitvoeringsontwerp.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Vaststellen van Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase is bevoegdheid College van Dijkgraaf en H
Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Notitie Stand van zaken toezicht en handhaving
Besluit
Kennis te nemen van de notitie "Stand van zaken toezicht en handhaving".

Context
In het AB van 21 april 2020 is het rapport van Concerncontrol over de slootdempingen in de
Alblasserwaard, samen met een reactie van het CDH op dit rapport, vastgesteld. Hieruit zijn een
aantal vervolgacties gekomen die binnen de organisatie zijn opgepakt.
De notitie heeft als doel om de commissie Middelen te informeren over de tussentijdse stand van
zaken en de voortgang van diverse acties naar aanleiding van het rapport van Concerncontrol en de
reactie van het CDH. Een aantal onderdelen uit de notitie houden direct verband met het project
slootdempingen in de Alblasserwaard. Andere acties vallen binnen bredere ontwikkelingen rondom
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toezicht en handhaving. Deze notitie geeft de huidige stand van zaken weer, sommige acties lopen
nog. Er is daarom ook een roadmap waarop de voortgang van acties is aangegeven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
J.C. Verdaas

Voorstel: Voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel
Besluit
In te stemmen met de voorstellen tot aanpassing van het belastingstelsel conform het voorstel van
de Unie van Waterschappen met kenmerk LV20-48a en dit standpunt in te brengen in de
Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december 2020.

Context
Op 13 december 2019 heeft Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen opdracht gegeven
aan een stuurgroep waarin alle waterschappen op het niveau van hun dagelijks bestuur zitting
hebben om met voorstellen te komen die oplossingen bieden voor de volgende drie urgente
knelpunten in het belastingstelsel:
De weeffout in de watersysteemheffing;
Het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige tariefontwikkeling voor de vier betalende
categorieën in de watersysteemheffing;
Het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater in de
zuiverings- en verontreinigingsheffing.
Daarnaast is de stuurgroep gevraagd vijf voorstellen waar in 2018 groot draagvlak voor was, de
'meekoppelkansen', verder te brengen.
Namens ons waterschap heeft heemraad Den Hartog zitting gehad in genoemde stuurgroep.
Kern van dit bestuursvoorstel is om in te stemmen met de voorstellen van de Stuurgroep Aanpassing
Belastingstelsel 2020 d.d. 8 oktober 2020 In de vergadering van de commissie Middelen d.d. 28
september zijn de conceptvoorstellen van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel besproken.
Tijdens die bespreking is geconstateerd dat de voorstellen passend zijn als oplossing voor de door
Waterschap Rivierenland ervaren knelpunten. Van de beide modellen die voorlagen in de concept
stukken heeft de commissie een voorkeur uitgesproken voor het Verbeterd Combimodel variant H.
Dit is ook het model dat de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020 voorstelt in haar eindadvies.
Ten opzichte van de stukken die voorlagen op 28 september heeft de Stuurgroep één aanvullend
voorstel toegevoegd: het creëren van de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie binnen de
watersysteemheffing gebouwd. De stuurgroep benadrukt dat het hier om een kan-bepaling gaat:
ieder waterschapsbestuur kan zelf beslissen of zij van de mogelijkheid gebruik gaat maken of niet.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

8

Voorstel: Retributieverordening Bommelerwaard 2021
Besluit
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld bijgevoegde retributieverordening Bommelerwaard 2021
vast te stellen.

Context
Dit voorstel beoogt de retributieverordening Bommelerwaard 2021 vast te stellen. De vaststelling
van deze verordening is het financiële sluitstuk van de projecten “Waterkwaliteit glastuinbouw
Bommelerwaard” en dient in de komende jaren ter dekking van de kosten die het waterschap heeft
gemaakt ter zake van het realiseren van een passend zuiveringsfilter op de RWZI Zaltbommel. Dit
filter is door het waterschap gerealiseerd om een collectieve en communale oplossing te bieden voor
het inzamelen en zuiveren van bedrijfsafvalwater afkomstig uit de glastuinbouw in de
Bommelerwaard.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 20 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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