CDH 15 december 2020 terugkoppeling
In de vergadering van 15 december 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Invoering nieuw landelijk vangstregistratiesysteem Trapp
Besluit
Kennis te nemen van de memo van Het Waterschapshuis en het advies van de OR en aangezien deze
bevoegdheid nog niet door het CDH is gemandateerd instemmen met de nieuwe mogelijkheden die
de trAPP biedt voor het opmaken van speurkaarten.

Context
Het landelijk vangstregistratiesysteem (V2) dat door de afdeling Muskusrattenbeheer wordt gebruikt
wordt op korte termijn vervangen door een nieuwe applicatie (trAPP). Deze nieuwe applicatie heeft
de mogelijkheid om via de GPS-tracker een speurkaart te maken waarmee kan worden gezien waar
een bestrijder (geanonimiseerd) heeft gelopen en hoeveel tijd hij/zij in dat gebied heeft
doorgebracht. Om dit gedeelte van de app te mogen gebruiken is instemming van de OR nodig op
grond van artikel 27, eerste lid, onder k en/of l Wor.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Vaststellen in rekening te brengen uurtarieven bij derden
2021
Besluit
1.
2.
3.

In rekening te brengen uurtarieven bij derden 2021 conform bijlage 1 vast te stellen;
In rekening te brengen uurtarieven bij derden 2020 in te trekken;
Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2021.

Context
Op grond van artikel 15 lid 2 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap
Rivierenland dient het dagelijks bestuur zorg te dragen voor actuele tarieven, prijzen en kosten van
de in artikel 15 lid 1 bedoelde rechten, diensten en zaken. Hiertoe behoren ook de tarieven van de bij
derden in rekening te brengen (uur)tarieven (waaronder de uurvergoeding voor
schouwwerkzaamheden

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

1

Voorstel: De werkwijze van het waterschap bij initiatieven voor
bodemverbetering
Besluit
-

-

Het Waterschap erkent het belang van een vitale bodem en zal zich richten op het verbeteren
van de eigen bodem en het meewerken aan samenwerkingsinitiatieven, door middel van een
beperkt aantal pilots (categorie 1&2);
Afhankelijk van de uitkomsten van de pilots, zal in de toekomst eventueel beleid worden
ontwikkeld ten aanzien van bodemverbetering.

Context
De vitaliteit van de Nederlandse bodems staat onder druk. De afgelopen jaren is de maatschappelijke
aandacht voor dit onderwerp sterk gegroeid. Zie bijvoorbeeld het rapport 'De bodem bereikt' van de
Raad voor de Leefomgeving (juni 2020). De bodem verzuurt, vermest, verdroogt en verdicht en
wordt daardoor steeds kwetsbaarder.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Bouwen op de dijk
Besluit
De position paper 'Bouwen op de dijk' vast te stellen.

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'. Op 9 oktober 2019 heeft het Algemeen Bestuur in
beeldvormende zin gesproken over dit onderwerp. Vervolgens heeft de commissie Waterveiligheid
op 15 juni 2020 oordeelsvormend gesproken over bouwen op de dijk. Als vervolg op de
oordeelsvormende bespreking is de position paper opgesteld. Het College van Dijkgraaf en
Heemraden heeft deze position paper besproken en ingestemd met het voorstel om het stuk ter
bespreking door te geleiden naar de commissie Waterveiligheid
Op 2 november 2020 is de position paper 'Bouwen op de dijk' besproken met de commissie
Waterveiligheid, waarbij de commissie is gevraagd om advies te geven aan het College. Het resultaat
van dit gesprek is verwerkt in de versie die op 16 november 2020 opnieuw is besproken met de
commissie Waterveiligheid. Uit deze laatste bespreking zijn geen opmerkingen gekomen. De
definitieve position paper bieden we ter vaststelling aan u als College van Dijkgraaf en Heemraden
aan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda
2

Voorstel: Voortzettingsovereenkomst samenwerking WSRL-ENGIE en
Samenwerkingsovereenkomst realisatie Smart Polder (aanleg
duurzame energievoorziening) in de wijk Vredenburg (Arnhem)
Besluit
1.
2.

3.

In te stemmen met de 'Voortzettingsovereenkomst WSRL-ENGIE samenwerking Smart Polder/
aquathermie Vredenburg- Arnhem'
In te stemmen met de 'Samenwerkingsovereenkomst realisatie Smart Polder' (aanleg duurzame
energievoorziening) in de wijk Vredenburg (Arnhem) tussen Waterschap Rivierenland, ENGIE
Energy Solutions B.V, FIRAN, gemeente Arnhem, Alliander en 3 woningcorporaties
Portefeuillehouder van 't Pad te mandateren beide overeenkomsten namens WSRL te
ondertekenen.

Context
Op 9 februari 2018 heeft Waterschap Rivierenland (WSRL) met diverse partijen een
Intentieovereenkomst ondertekend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtekoudeopslag en een aan te leggen warmtenet in de wijk Vredenburg (Arnhem). Uit het onderzoek is
gebleken dat een warmte-koudesysteem en daarmee een duurzame energievoorziening in deze wijk
haalbaar is.
Op basis hiervan is op 15-10-2019 een Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen WSRL en
ENGIE (SOK WSRL-ENGIE) waarin afspraken zijn vastgelegd over het gebruik van het
oppervlaktewater en het onttrekken van warmte uit de watergang bij gemaal Vredenburg in Arnhem.
De SOK WSRL-ENGIE is echter op grond van een bepaling in de SOK WSRL-ENGIE ontbonden: er lag
op 1 juli 2020 geen definitief besluit van ENGIE om het warmtesysteem te gaan aanleggen. Dat was
een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst. WSRL en ENGIE hebben in de projectgroep Smart
Polder, waar ook de gemeente Arnhem, 3 woningcorporaties, Alliander en Firan in zitten, steeds
intensief samengewerkt aan de planvorming en willen ook in de realisatiefase blijven samenwerken.
Ook willen WSRL en ENGIE bijdragen aan een duurzame energievoorziening voor de wijk Vredenburg.
Daarom wordt voorgesteld om de SOK WSRL-ENGIE van 15-10-2019 onder gelijkluidende
(ongewijzigde) afspraken en voorwaarden te laten herleven en daartoe een
Voortzettingsovereenkomst WSRL-ENGIE te ondertekenen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. van ’t Pad

Voorstel: Overdracht bevoegdheid heffen en innen retributie
zuiveringsfilter Bommelerwaard
Besluit
Een delegatiebesluit te nemen, waarbij de bevoegdheid om de retributie zuiveringsfilter
Bommelerwaard te heffen en te innen wordt overgedragen aan BSR.

Context
Dit voorstel beoogt het heffen en innen van de met ingang van 2021 ingevoerde retributie
zuiveringsfilter Bommelerwaard over te dragen aan BSR.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden
3

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027
Besluit



Het ontwerp-Waterbeheerprogramma vast te stellen.
Het ontwerp-Waterbeheerprogramma na 21 maart 2021 ter inzage te leggen.

Context
Het gaat over het nieuwe waterbeheerprogramma (WBP) voor de planperiode 2022-2027. Het
huidige Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten' loopt af op
22 december 2021. Met ingang van deze datum treedt het nieuwe WBP in werking met een looptijd
tot en met 22 december 2027.
Dit WBP beschrijft wat wij in de planperiode (2022-2027) willen bereiken, met wie, hoe we dat willen
doen en waarom. In het WBP zijn voor het waterbeheer in ons beheergebied de kaders gegeven en
de opgaven gedefinieerd. Ook geven we aan hoe we deze opgaven samen met anderen willen
oppakken en inspelen op initiatieven van derden. We geven zo helder mogelijk de koers en keuzes
aan. Het WBP vormt het beleidshart van het waterschap. Dit programma biedt houvast voor
bestuurders, onze organisatie en voor onze partners.
Na vaststelling van het ontwerp-WBP leggen we dit na 21 maart 2021 gedurende 6 weken ter inzage.
Op basis van de inspraakreacties maken we een definitief WBP dat eind 2021 ter vaststelling wordt
aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Verkoop twee bouwlocaties Streefkerk dijkversterkingsproject KIS
Besluit
Over te gaan tot verkoop en levering van de bouwkavels Dorpsstraat 27 en 27a en Dorpsstraat 56-64
te Streefkerk en de teamleider van team grondzaken mandaat te verlenen om de transactie juridisch
verder af te wikkelen.

Context
Met een ontwikkelaar is overeenstemming bereikt tot verkoop van twee bouwlocaties in Streefkerk.
Het bestemmingsplan voor locatie Dorpsstraat 27/27a dient nog gewijzigd te worden. Om
nieuwbouw te realiseren dient voor beide locaties een gemeentelijke procedure te worden
doorlopen. Koper is bekend met de noodzakelijke gemeentelijke procedures en neemt alle risico's
volledig voor eigen rekening.
De opbrengst komt ten goede van het project KIS-fase 2.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog
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Voorstel: Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant
Besluit
1.
2.
3.
4.

Deelnemen aan de Stimuleringsregeling Landschap van provincie Noord-Brabant (STILA);
Beschikbaar stellen van maximaal € 60.000 als cofinanciering voor het thema waterkwaliteit
gedurende de looptijd t/m 2023; bekostiging kan plaatsvinden uit bestaande middelen;
Daartoe aangaan van een samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van het Brabantse
landschap in landbouw- en natuurgebieden (SOK);
Mandateren van heemraad Henk Driessen voor ondertekening van deze
samenwerkingsovereenkomst.

Context
In juni 2020 is de nieuwe Stimuleringsregeling Landschap van provincie Noord-Brabant voor de
eerste keer opengesteld. De Stimuleringsregeling Landschap (verder STILA genoemd) is een regeling
van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer,
klimaatadaptatie en waterkwaliteitsverbetering door agrarische grondeigenaren te stimuleren.
Vanuit de regeling kunnen grondeigenaren een vergoeding aanvragen voor de aanleg en beheer van
landschapselementen en de waardevermindering van de grond. De stimuleringsregeling en de
bijbehorende inhoudelijke pakketten zijn in de bijlage toegevoegd.
Bij participatie in de regeling komt subsidiering van maatregelen voor 50% vanuit de provincie en
voor 50% vanuit cofinanciering door waterschappen of gemeenten. Per aanvraag is max € 25.000,-subsidie mogelijk. Door te participeren, kiezen wij zelf welke 'waterschapthema's' wij willen
cofinancieren en op welke locaties in ons Brabantse gebied Altena wij dat willen doen. Wij zijn aan de
regeling minimaal voor een periode van drie jaar verbonden. Voor deelname wordt een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld
Daarnaast wordt voorgesteld om jaarlijks onze deelname aan de regeling te evalueren en waar nodig
bij te stellen (bv nieuwe thema's en/of financiën).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Nieuwbouw gemaal De Pannerling
Besluit
Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 300.000,-- (bruto=netto).

Context
In het Pannerdense kanaal bij Doornenburg ligt het drijvende gemaal "De Pannerling", Dit is een van
de objecten, en voor de Over-Betuwe het enige, die de wateraanvoer vanuit de Rijn naar de Linge
verzorgt. Dit gemaal stamt uit 2005.
Bij lage rivierwaterstanden kan het gemaal niet voldoende water inlaten en moeten er extra pompen
geplaatst worden. Dit probleem wordt bij de verwachte drogere zomers en toenemende watervraag
de komende periode groter. Ook nemen de jaarlijkse onderhoudskosten van het gemaal toe, is het
object een knelpunt in de vismigratieroute Linge - Rijn en voldoet het gemaal niet aan de eisen op
het gebied van arbeidsveiligheid.
Om voldoende aanvoercapaciteit voor de komende 20 jaar te kunnen waarborgen moet er een
nieuw vast gemaal komen met een capaciteitsuitbreiding van 4 m3 naar 6 m3/s (360 m3/min.),
waarbij op termijn mogelijkheden zijn om deze relatief eenvoudig uit te breiden naar 8 m3/s, indien
dat noodzakelijk mocht zijn.
Voor het voorbereiden van het project wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd van
€ 300.000,-- (bruto =netto ). Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Wijziging van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling
Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend mandaatregister.
Besluit
De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend
mandaatregister te wijzigen conform bijgevoegd concept-besluit en deze wijzigingen in te laten gaan
per 1 januari 2021.

Context
Jaarlijks wordt bekeken of de Ambtelijke bevoegdhedenregeling met bijbehorend mandaatregister
dient te worden aangepast/verbeterd naar aanleiding van veranderde externe regelgeving of
veranderde (interne) omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat het AB op strategisch niveau de
kaders stelt, het CDH op tactisch niveau richting geeft, terwijl de uitvoering is belegd bij de
ambtelijke organisatie. Binnen de ambtelijke organisatie worden de verantwoordelijkheden belegd
op het niveau dat passend is bij de verantwoordelijkheden, conform de uitgangspunten van de
organisatieontwikkeling Horizon 2025. De in dit voorstel opgenomen wijzigingen liggen in het
verlengde van deze uitgangspunten en leiden tevens tot een verbeterde mandaatregeling. Externe
regelgeving noopte bij deze jaarlijkse herziening niet tot aanpassing van de mandaatregeling.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Besluit tot overdragen van eigendom, beheer en onderhoud
van westelijke brug over het Achterwaterschap en toeleidende paden
aan de gemeente Molenlanden
Besluit
1. In te stemmen met het overdragen aan de gemeente Molenlanden van de westelijke brug
over het Achterwaterschap en toeleidende paden nabij De Donk.
2. Heemraad G. den Hartog te mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomst
tussen gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland om het eigendom, beheer en
onderhoud over de te dragen van de westelijke brug over het Achterwaterschap en
toeleidende paden nabij De Donk.
3. In te stemmen met het verzoek aan de provincie tot het aanpassen van de wegenlegger.

Context
Gezien de noodzakelijke grootschalige renovatie en bijbehorende kosten is de afweging gemaakt om
de westelijke brug over het Achterwaterschap nabij De Donk niet in stand te houden. Temeer omdat
er op korte afstand een nieuwe brug is gerealiseerd die de gebruiksfunctie van de oude brug heeft
overgenomen. In het najaar van 2019 is de nieuwe brug gerealiseerd en het fietspad aangelegd. De
bestaande oude bruggen zijn afgesloten voor het verkeer maar nog niet verwijderd. De historische
vereniging Binnenwaard wil de brug graag behouden vanwege cultuurhistorische waarde en
6

recreatief gebruik. De vereniging heeft een verzoek ingediend om de brug niet te slopen en heeft in
overleg met de gemeente Molenlanden aangegeven het eigendom en alle bijkomende
verantwoordelijkheden over te nemen. Hiervoor is een aanpassing van de wegenlegger nodig en een
overeenkomst om de overdracht van de brug en toeleidende paden te regelen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Overeenkomst vaarwegbeheer en nautisch beheer van de
Linge op het grondgebied van de provincie Utrecht
Besluit



Akkoord gaan met de "Overeenkomst tussen de provincie Utrecht en Waterschap
Rivierenland tot regeling van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer van rivier de Linge
op het grondgebied van de provincie Utrecht"(bijlage 1).
Heemraad Driessen te machtigen om deze overeenkomst te ondertekenen.

Context
Per 1 januari 2019 heeft de gemeentelijke herindeling en provinciale grenswijziging Vijfheerenlanden
plaatsgevonden. Hierdoor ligt 9,2 km van de noordelijke helft van rivier de Linge binnen het
grondgebied van Provincie Utrecht. Het waterschap voert tot 1 januari 2021 het vaarwegbeheer en
het nautisch beheer van dat deel van de Linge uit voor provincie Zuid-Holland. Dit gebeurt voor
vaarwegbeheer op basis van medebewind en voor nautisch beheer op basis van delegatie. Vanaf
2021 valt dit onder de verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht. In de bijgevoegde
overeenkomst staan de afspraken over de uitvoering van het vaarwegbeheer en nautisch beheer
vanaf 1 januari 2021. Zodoende kan het waterschap deze bevoegdheid vanaf die datum ook voor de
provincie Utrecht uitvoeren. De (Interim) Omgevingsverordening provincie Utrecht regelt de
aanwijzing van het vaarwegbeheer en de bevoegdheid voor het nautisch beheer.
Vaarwegbeheer is de overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming
van een vaarweg en bijbehorende werken. Het gaat om de aanleg en de instandhouding van de
infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het water voor de scheepvaart (het
zogenaamde 'bakbeheer');
Nautisch beheer is de verkeersregeling op het water en de bestuurlijke en strafrechtelijk handhaving
daarvan. Daarbij zorgen we voor een veilige en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H.A. Driessen

Voorstel: Intentieverklaring 'Samenwerken aan een Klimaatadaptieve
stad' Arnhem 2020-2030
Besluit
In te stemmen met de intentieverklaring 'Samenwerken aan een Klimaatadaptieve stad' Arnhem
2020-2030 en heemraad H. Driessen mandateren om deze namens Waterschap Rivierenland te
ondertekenen.
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Context
Gemeente Arnhem heeft een ambitieuze klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Om de stad
klimaatadaptief te maken hebben partijen elkaar nodig, de opgave is immers groot. Er wordt aan
verschillende partners gevraagd de intentieverklaring te ondertekenen, opdat samen met anderen
de ambities verder worden uitgewerkt en er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke
uitvoeringsagenda. Het streven is deze begin 2021 gereed te hebben. In de aanpak wordt de kracht
van de samenwerking benut: van en met elkaar leren, experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Aanpassing / allonge op Samenwerkingsovereenkomst
Waterschap Rivierenland, gemeente West Betuwe, provincie
Gelderland en Klop Beheer inzake dijkversterking GoWa en
herontwikkeling Heuffterrein
Besluit
1. Vaststellen aanpassing/ allonge op Samenwerkingsovereenkomst inzake dijkversterking
GoWa en herontwikkeling Heuffterrein, tussen Waterschap Rivierenland, gemeente West
Betuwe, provincie Gelderland en Klop Beheer;
2. In te stemmen met het verlenen van machtiging door de het CDH aan heemraad H. Roorda
om de wijzigingsovereenkomst namens het waterschap te ondertekenen.

Context
Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel: Aanpassingen PPWW TIWA, Hermoesestraat en Kruisstraat
Besluit
1.
2.
3.

Ter plaatse van de Hermoesestraat in Tiel op het te versterken dijktraject Tiel-Waardenburg uit
te gaan van een dijkvak zonder beheerstrook;
Ter plaatse van de Kruisstraat op het te versterken dijktraject Tiel-Waardenburg uit te gaan van
een leeflaag en een talud van 1:10;
De bewoners te verzoeken een zienswijze in te dienen voor 18 januari 2021 op het OPpWw TielWaardenburg. Daarbij zal worden aangegeven dat er een reactie zal volgen in lijn met het
hiervoor genoemde voorgenomen besluit in de Nota van Antwoord. Het verzoek aan de
bewoners zal zorgvuldig gedaan moeten worden en er zal een goede uitleg gegeven moeten
worden over de wijze waarop een zienswijze ingediend moet worden en hoe het proces daarna
verloopt.

Context
Het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPpWw) van het HWBP-project Tiel-Waardenburg ligt van
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1 december 2020 tot 18 januari 2021 ter inzage. Vooruitlopend op de mogelijkheid van het indienen
van een zienswijze hebben bewoners op 2 locaties op dit dijkversterkingstraject in november 2020
contact gezocht met bestuurders van Waterschap Rivierenland en is er overleg geweest met de
dijkgraaf en de portefeuillehouder Waterveiligheid. In het overleg met de bewoners aangegeven op
korte termijn terug te komen bij de bewoners op de door hen aangedragen kwesties. Dit betreft het
bieden van duidelijkheid aan de bewoners ten aanzien van de beheerstrook ter plaatse van de
Hermoesestraat in Tiel op het te versterken dijktraject Tiel-Waardenburg en de leeflaag en een talud
van 1:10 ter plaatse van de Kruisstraat op het te versterken dijktraject Tiel-Waardenburg. Met dit
voorstel zijn 2 maatwerkoplossingen gekozen zonder een precedentwerking.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 15 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.
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