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CDH 1 december 2020 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 1 december 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel: Publiekrechtelijke bescherming, beheer en eigendom van de 

Meidijk en de Slaperdijk 

Besluit 
1. Het voornemen uitspreken de publiekrechtelijke bescherming van de Meidijk en Slaperdijk te 

laten vervallen en de keringen van de legger te halen. 
2. Daarbij de volgende stappen te nemen: 

- voor de overdracht van het eigendom het uitgangspunt te hanteren dat dit in zijn geheel 
plaatsvindt om versnippering te voorkomen 

- met de gemeenten in gesprek te gaan over het vastleggen van de ruimtelijke bescherming 
van de keringen, vanwege hun landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden 

- met de gemeenten, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, in gesprek te gaan over 
overdracht vanwege de aanwezigheid van gemeentelijke infrastructuur op (grote delen van) 
de keringen 

- het proces van overdracht eigendom en vastleggen ruimtelijke bescherming voldoende tijd 
te geven en de wijziging van de legger uiterlijk met de leggerwijziging van 2023 door te 
voeren 

- de keringen in beheer te houden, conform het huidige beheer, totdat het eigendom ervan 
overgedragen is. 

3. Definitieve besluitvorming over de publiekrechtelijke bescherming van de Meidijk en de 
Slaperdijk plaats te laten vinden als er duidelijkheid is over overdracht van eigendom en beheer 
en over de ruimtelijke bescherming. 

Context 
De Meidijk bij Zuilichem en de Slaperdijk bij Kesteren zijn met de status van 'overige keringen' in de 
legger publiekrechtelijk beschermd. Ze hebben echter geen regionaal belang voor de waterveiligheid 
en zijn om die reden niet als regionale kering opgenomen in de provinciale waterverordening (in de 
toekomst: provinciale omgevingsverordening). Het waterschap heeft de zeggenschap over het beleid 
en het beheer van de keringen, dat wordt ingevuld conform 'handhaven huidige situatie'. Het is 
wenselijk duidelijkheid te verschaffen over de rol van de keringen voor waterveiligheid en de 
noodzaak ze op de legger te houden en daarmee publiekrechtelijk te beschermen, c.q. ze in 
eigendom en beheer te houden.  
 
Deze adviesnota geeft de achtergronden bij het besluit om de keringen al dan niet publiekrechtelijk 
te beschermen en in eigendom en beheer te houden. Zoals in het CDH is afgesproken, wordt, onder 
andere op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de stabiliteit en kerende werking van de 
Meidijk en Slaperdijk, nu een definitief voorstel aan het bestuur gedaan over het al dan niet op de 
legger en in eigendom en in beheer houden van deze overige keringen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
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Voorstel: Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2020 

Besluit 
- Deze veiligheidsrapportage voor kennisgeving aannemen.  
- Na behandeling in het CDH het voorstel ter informatie sturen naar de commissie Waterveiligheid 

en vervolgens het Algemeen Bestuur. 
- Nadat de stukken zijn toegezonden aan het bestuur en de commissie, de interne en externe 

communicatie uitvoeren volgens hoofdstuk 5. 
- De volledige rapportage aan de Inspectie Leefomgeving en Transport toezenden. 

Context 
Deze Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2020 schetst een veiligheidsbeeld van de 
primaire waterkeringen van WSRL op peildatum 15-10-2020. Dit beeld bestaat uit informatie over de 
beoordeling, de versterkingen, de inspecties en beheersmaatregelen die nodig zijn tijdens 
hoogwater. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel: Aanbevelingen uit advies Stop bodemdaling 

veenweidegebieden (Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur) 

Besluit 
Het AB laten kennis nemen van de reactie van het CDH op de aanbevelingen uit het Rli-advies.   

Context 
Bij de behandeling van de Watervisie 2050 (AB, 25 september 2020) is gesproken over het kort 
ervoor verschenen advies Stop bodemdaling in veenweidengebieden (Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur). In het AB is besloten dat het CDH een reflectie zal geven op het Rli-advies. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel: Intentieovereenkomst Groenblauw 2021-2027 Provincie en 

Waterschappen in Brabant (BO4) 

Besluit 
- In te stemmen met de "Intentieovereenkomst Groenblauw 2021-2027 Provincie en 

Waterschappen in Brabant" (BO4). 
- Heemraad Henk Driessen te mandateren voor ondertekening van deze overeenkomst op 

2 december 2020. 

Context 
Al sinds het einde van de jaren 90 werken de provincie en de waterschappen in Noord-Brabant 
samen aan water- en natuurdoelen in het buitengebied. Deze wijze van samenwerking startte tijdens 
de Reconstructie aan het einde van de jaren 90. Hoewel de Reconstructie in eerste instantie was 
gericht op de intensieve veehouderij (varkenspest), leidde het uiteindelijk tot integrale plannen voor 
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het buitengebied. De waterschappen werden betrokken bij de Reconstructieplannen, hetgeen 
uitmondde in de eerste bestuursovereenkomst (BO1) tussen de provincie en de waterschappen. De 
BO1 bevatte afspraken over water- en natuurdoelen (de "groen-blauwe" opgave). 
 
Deze samenwerking beviel goed en werd voor de periode 2008-2015 voorgezet in de tweede 
bestuursovereenkomst (BO2). De BO2 bevatte afspraken over (de financiering van) een groot aantal 
maatregelen in het Land van Heusden en Altena. Deze maatregelen hadden betrekking op zaken als 
waterberging, EVZ's, waterkwaliteit, kreekherstel, natuurherstel (N2000) en verdrogingsbestrijding. 
In deze periode zijn er veel maatregelen uitgevoerd in het Land van Heusden en Altena. 
 
Vervolgens werd voor de periode 2016-2021 de werkwijze voortgezet door het afsluiten van een 
derde bestuursovereenkomst (BO3 ook wel "STUW" genoemd). Omdat in de BO2 al veel maatregelen 
waren genomen, was de opgave in de BO3 voor ons waterschap betrekkelijk klein: vijf vispassages in 
het Land van Heusden en Altena werden in het kader van de BO3 gefinancierd op basis van een 50%-
50% verdeling. Inmiddels loopt de BO3 (STUW) bijna af en wordt gewerkt een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst: de BO4. Met dit voorstel wordt beoogd om bestuurlijk commitment 
te krijgen voor deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
H. Driessen  
 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 1 december 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. 


