CDH 3 november 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 3 november 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Intentieverklaring uitvoeringsprogramma's
drinkwaterwinning Brabantse Biesbosch en Brakel 2022-2027
Besluit
-

-

Kennis te nemen van de geactualiseerde uitvoeringsprogramma's drinkwaterwinning
Brabantse Biesbosch 2022-2027 en Brakel 2022-2027. Hieruit volgen de acties die
betrekkingen hebben op ons waterschap.
In te stemmen met de voorliggende intentieverklaringen behorende bij de
uitvoeringsprogramma's drinkwaterwinning Brabantse Biesbosch 2022-2027 en Brakel 20222027.- Heemraad Driessen te machtigen om beide intentieverklaringen namens het CDH te
ondertekenen.

Context
Het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening is van groot openbaar belang.
Onder duurzaam veiligstellen wordt verstaan het beschermen van de drinkwaterbeschikbaarheid
en drinkwaterkwaliteit. De Rijksoverheid draagt hier samen met de andere overheden zorg voor.
Middels het opstellen van een gebiedsdossier zijn de opgaven en risico's voor de
drinkwaterwinningen Brabantse Biesbosch en Brakel in beeld gebracht. In de
uitvoeringsprogramma's die nu voorliggen staan de concrete maatregelen om de opgaven te
realiseren en de risico's te beheersen

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Regio Deal FruitDelta Rivierenland - subsidieaanvraag
Besluit
-

-

In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor subsidie binnen de Regio Deal FruitDelta
voor de projecten:
a. Verbeterde sponswerking van het watersysteem, door het realiseren van
klimaatbuffers/waterbergingsgebieden.
b. Optimale inrichting van het hoofdwatersysteem, door toepassing van technische
maatregelen.
c. Project Bevorderen innovatieve projecten tuinbouw.
Kennis te nemen van het indienen van een aanvraag voor subsidie binnen de Regio Deal
FruitDelta door gemeente Overbetuwe en Regio Rivierenland in samenwerking met Waterschap
Rivierenland voor de projecten:
d. Samenwerkingsagenda Boven-Linge.
e. Gebiedsagenda FruitDelta.
f. Thermische energie uit oppervlaktewater.
Een krediet beschikbaar te stellen voor project "Verbeterde sponswerking" van € 700.000
bruto en € 350.000 netto
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Context
Een Regio Deal is een arrangement tussen regio's en het Rijk om de kracht van de regio's te
versterken. Met een Regio Deal krijgen regio's de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de
vorm van financiële middelen, experimenteerruimte en expertise te verkrijgen. In een Regio Deal
maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair gaat om het samen oplossen van deze regionale
opgave. In februari 2020 heeft het Rijk bekendgemaakt dat het door de Regio Rivierenland
ingediende voorstel voor een Regio Deal "FruitDelta" is gehonoreerd. Regio Rivierenland (formeel
indiener) en samenwerkingsverband RW-POA Rivierenland zijn de kartrekkers geweest in het proces
om met regiopartners tot een voorstel voor een Regio Deal te komen. Hierbij is nadrukkelijk ook de
samenwerking gezocht met het waterschap naast de provincie.
Het CDH heeft op 26 november 2019 ingestemd met deelname aan de Regio Deal. In de
besluitvorming, aansturing en uitvoering van de Regio Deal speelt de Bestuurlijke Stuurgroep een
centrale rol. Dit is de bestuurlijke vertegenwoordiging van procespartners die vanuit een
helicopterview betrokken zijn bij het indieningsvoorstel. Partijen gingen in 2019 een alliantie aan om
de Regio Deal als FruitDelta Rivierenland in te dienen bij het Rijk. Met het Rijk is afgesproken dat
deze alliantie ook de partij is die de projecten toetst op de gezamenlijk afgesproken doelen. De
Bestuurlijke Stuurgroep maakt zich hard voor de structurele samenwerking over project- en
organisatiegrenzen heen. In het voorjaar van 2020 is deze Bestuurlijke Stuurgroep Regio Deal
geïnstalleerd. Namens het waterschap heeft Co Verdaas hierin zitting. Op 13 juli 2020 hebben de vijf
samenwerkende procespartners de Regio Deal FruitDelta Rivierenland ondertekend. De vijf partners
zijn Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en
Gebiedscoöperatie Rivierenland. Van de € 15 miljoen die beschikbaar is gekomen voor de regio
Rivierenland komt € 3 miljoen van Provincie Gelderland en € 4,5 miljoen van projecten die worden
gefinancierd vanuit de Regio Deal. Het Rijk verdubbelt deze € 7,5 miljoen tot € 15 miljoen.
Het CDH heeft op 26 november 2019 tevens besloten tot cofinanciering van de Regio Deal FruitDelta
uit bestaande middelen. Daarbij is een tweetrapsstrategie afgesproken. De eerste stap was om
maximaal € 10.000 aan bestaande middelen toe te zeggen als financiële participatie, zodat Regio
Rivierenland tijdig een aanvraag kon indienen bij het Rijk in samenwerking met het waterschap. De
tweede stap was om, na goedkeuring door het Rijk, de samenwerking en bijdrage aan projecten
nader uit te werken. Belangrijk was hierbij de vraag of er voldoende wederzijds voordeel te behalen
is. Inmiddels heeft het Rijk subsidie toegezegd en de deal ondertekend. Dit voorstel behelst de
nadere uitwerking en de in te dienen projecten onder de Regio Deal. De projecten dienen uiterlijk op
31 december 2023 te zijn uitgevoerd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Sociaal Statuut
Besluit
In te stemmen met het Sociaal Statuut.

Context
Er is een nieuw sociaal statuut opgesteld welke de huidige sociale leidraad vervangt, reden:
Per 1-1-2020 is de Wnra ingegaan, waardoor het bestaande sociaal statuut aangepast moet
worden.- Het huidige sociaal statuut heeft geen voorzieningen bij outsourcing, het nieuwe
sociaal statuut voorziet hierin wel.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Oplevering geactualiseerd Register van
verwerkingsactiviteiten WSRL
Besluit
De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) vraagt het CDH om kennis te nemen van het
geactualiseerde register en bijbehorende notitie.

Context
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het waterschap verplicht om
een register van verwerkingsactiviteiten aan te leggen. Dit register beschrijft alle verwerkingen van
persoonsgegevens van het waterschap. De gegevens die in dit register moeten worden opgenomen
zijn vastgelegd in artikel 30 van de AVG. De AVG stelt geen vormvereisten, anders dan dat het
register in schriftelijke vorm, waaronder digitaal, opgesteld dient te zijn. Het register dient op
verzoek ter beschikking te worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het register hoeft niet openbaar te worden gemaakt.
Omdat het College van Dijkgraaf en Heemraden is aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke,
wordt het register opgeleverd aan dit bestuurlijk orgaan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 3 november 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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