CDH 5 januari 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 5 januari 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Evaluatie In Control Verklaring
Besluit
Evaluatie In Control Verklaring - ter kennisname.

Context
In het najaar van 2020 is de geplande evaluatie van de In Control Verklaring uitgevoerd. Er is met
diverse stakeholders gesproken waaronder de dijkgraaf en heemraad middelen. Op verzoek van de
heemraad is er een korte notitie opgesteld om het CDH te informeren over de uitkomst van de
evaluatie en het geplande tussenjaar m.b.t. de In Control Verklaring.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel: Wijzigen voorwaarden ten aanzien van voertuiggewicht en
aslast bij het 15 ton beleid
Besluit
1.

2.

Bij het 15 ton beleid voor wegbeheer uit te gaan van nieuwe voorwaarden ten aanzien van het
voertuiggewicht en de maximale aslast. Het gaat om totaalgewicht van maximaal 40 ton en
aslast van maximaal 8 ton.
De nieuwe voorwaarden gefaseerd invoeren bij 5 bruggen omdat deze 5 bruggen in tegenstelling tot alle andere bruggen de 'nieuwe' verkeersbelasting (nog) niet aan kunnen.

Context
Het waterschap heeft wegen in beheer welke gesloten zijn verklaard voor voertuigen waarvan de
totaalmassa hoger is dan 15 ton. Tevens hebben gemeente Molenlanden en gemeente HardinxveldGiessendam binnen de bebouwde kom 15 ton wegen. Waterschap Rivierenland is vanuit de één loket
benadering bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen op deze wegen. Op basis van
verschillende voorwaarden worden ontheffingen verleend voor het toestaan van een hogere
verkeersbelasting (15 ton beleid).
Regelmatig wordt het 15 ton beleid geëvalueerd omdat er sprake is van een spanningsveld tussen
enerzijds bereikbaarheid en bedrijfseffectiviteit en anderzijds wegschade, verkeersveiligheid en
leefbaarheid. Het gaat hierbij over voertuigen met een totaalgewicht van maximaal 40 ton en aslast
van maximaal 8 ton.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog
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Voorstel: Aanvullende motivering peilbesluit Tielerwaard
Besluit
1.
2.

Vast te stellen de aanvullende motivering voor het peilbesluit Tielerwaard.
Vast te stellen de verduidelijking wanneer sprake is van zomer- en winterpeilen en wanneer
sprake is van minimum- en maximumpeilen, conform bijgevoegd conceptbesluit.

Context
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 21 juni 2019 de herziening van het
peilbesluit Tielerwaard vastgesteld. Er is beroep aangetekend tegen het peilbesluit door een viertal
eisers. Het beroep is behandeld door de Rechtbank Gelderland op 29 september jl. en heeft geleid
tot een tussenuitspraak van de Rechtbank d.d. 6 november 2020. In de tussenuitspraak wordt aan
het waterschap de mogelijkheid geboden om een aantal aan het peilbesluit klevende gebreken te
herstellen. In dit bestuursvoorstel zijn de gebreken en de te nemen herstelmaatregelen opgenomen
die zijn opgedragen in de tussenuitspraak. Vervolgens is een aanvullende motivering van het
peilbesluit Tielerwaard opgesteld ter uitvoering van de tussenuitspraak van de rechtbank Gelderland
d.d. 6 november 2020..

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Herziening Peilbesluit Alm en Biesbosch
Besluit
Vast te stellen de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen.
De uitvoeringskosten, zijnde € 222.000,00, te verwerken in de Voorjaarsnota 2021 en de begroting
2022.

Context
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 26 november 2010 de herziening van
het peilbesluit Alm en Biesbosch vastgesteld. Op grond van de Interim omgevingsverordening NoordBrabant, die op 5 november 2019 in werking is getreden, draagt het algemeen bestuur van het
waterschap er zorg voor dat een peilbesluit actueel is en beziet ten minste eens in de tien jaar of
aanpassing nodig is. Het peilbesluit biedt de belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid over
de te handhaven peilen. Met het peilbesluit verplicht het waterschap zich om binnen redelijke
grenzen alles te doen wat nodig is om de vastgestelde peilen te handhaven. Tijdelijke afwijkingen als
gevolg van extreme weersomstandigheden of calamiteiten worden daarbij als onvermijdelijk
beschouwd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Driessen

Voorstel: Wijziging Stimuleringsregeling waterbesparende
maatregelen agrariërs
Besluit
De gewijzigde Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs vast te stellen.
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Context
In oktober 2017 is de Stimuleringsregeling Waterbesparende Maatregelen Agrariërs opengesteld
voor het zuidelijk deel van het beheergebied van Waterschap Rivierenland ten zuiden van de Waal
(AB besluit 29-9-2017). In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van
de regeling, waarvan de helft (0,5 miljoen euro) wordt bijgedragen door het Deltaprogramma
Zoetwater (DPZW).
Waterschap Rivierenland heeft per eind 2018 ook voor de rest van haar beheergebied (RivierenlandNoord) een gelijke regeling opengesteld (CDH besluit 4-9-2018). Hierbij is géén sprake van
cofinanciering vanuit het DPZW. Hiervoor is 0,7 miljoen euro beschikbaar gesteld door het
waterschap.
Het waterschap is uitvoerder van de regeling en levert de projectleider van de regeling en ZLTO en
LTO-Noord maken integraal onderdeel uit van de projectorganisatie.
Zij zorgen voor het omgevingsmanagement van de regeling. Beide regelingen lopen uiterlijk tot eind
2021 dan wel eerder indien de financiële middelen zijn uitgeput.
Conform de afspraak met het Deltaprogramma Zoetwater heeft begin 2020 een tussenevaluatie
plaatsgevonden op de inrichting en de uitvoering van de regeling. In deze tussenevaluatie zijn ook de
resultaten van het rekenkameronderzoek van het waterschap naar de stimuleringsregeling uit 2019
meegenomen. Naast de inhoudelijke evaluatie wordt continu de voortgang van de uitvoering
bijgehouden.
Op basis van de tussenevaluatie, het rekenkameronderzoek subsidies en de voortgang van de
uitvoering, is een aantal aanpassingen gewenst.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2021
Waterschap Rivierenland
Besluit
In te stemmen met het voorgestelde onderzoeksobject.

Context
In de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010' is
opgenomen dat het dagelijks bestuur jaarlijks een onderzoeksplan opstelt voor de uit te voeren
onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan wordt vervolgens ter
vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

3

Voorstel: Intentieovereenkomst deelname LIFE IP All4biodiversity
Donkse Laagten
Besluit
- In te stemmen met de intentieovereenkomst LIFE IP Biodiversity Donkse Laagten
- Heemraad M.H.M. Gremmen te mandateren voor ondertekening.

Context
Op 21 januari 2021 zal de intentieovereenkomst LIFE IP Biodiversity Donkse Laagten worden
ondertekend door Provincie Zuid-Holland, Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, Staatsbosbeheer,
Agrarisch Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Waterschap Rivierenland. Met deze
intentieovereenkomst wordt de samenwerking vastgelegd waarin gewerkt wordt aan biodiversiteit in
en rondom het Natura2000 gebied De Donkse Laagten. Dit is vooral een vereiste richting het
Europese subsidieprogramma. Waterschap Rivierenland is één van de voor de hand liggende
partners in deze samenwerking.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Ontwerp-Locatiebesluit Boezembemaling voor de
Overwaard
Besluit
-

Vaststellen van het ontwerp-Locatiebesluit met de aanwijzing van de locatie voor nieuwe
boezembemaling voor de Overwaard ten oosten van de woonkern van Hardinxveld.
Vrijgave van het MER Fase 1 Boezembemaling Overwaard voor de ter inzagelegging door het
waterschap gezamenlijk met het ontwerp-Locatiebesluit..

Context
Het watersysteem in de Alblasserwaard dat in de loop van ruim 650 jaar is ontstaan, staat niet meer
gesteld voor de huidige wateropgaven. In de toekomst nemen, als gevolg van veranderingen in het
klimaat, de problemen alleen maar toe. Een integrale benadering van de wateropgaven is cruciaal
voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het watersysteem. Het Algemeen Bestuur
heeft in 2017 een historisch besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard
anders in te gaan richten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na zes eeuwen
water aan- en afvoer via Kinderdijk is het tijd om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te
voegen. In een integrale visie is in september 2017 een nieuwe indeling van dit watersysteem
vastgesteld waarbij het waterbeheer gesteld staat voor de toekomst.
Op 21 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur voor de maatregel Boezembemaling voor de Overwaard
een keuze gemaakt voor het faseringsalternatief op weg naar twee boezemgemalen. Daarbij is in
2026 bij Hardinxveld voorzien in de ingebruikname van een nieuw boezemgemaal van 1.200 m3/min
in combinatie met benutting van de aanwezige bemalingscapaciteit van het complex Kinderdijk. De
wens van het Algemeen Bestuur tot meer grip op de complexiteit, risico's, kosten en impact op het
gebied, in het licht van deze keuze, heeft ertoe geleid dat er in 2020 een nadere verdiepingsslag is
uitgevoerd op alle locatiealternatieven. Ook is een milieu effect rapportage (m.e.r.-procedure)
gestart om de keuze beter te onderbouwen. Met deze verdiepingsslag en de conceptEffectbeoordeling van het m.e.r. heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland op
27 november jl. richting gegeven door de keuze voor de locatie bij Hardinxveld. Daarmee is de
eerdere keuze van 21 juni 2019 bestendigd.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Actualisatie energiestrategie
Besluit
In te stemmen met de in dit voorstel opgenomen actualisatie van de energiestrategie.

Context
In 2020 is er bestuurlijk meerdere keren gesproken over de uitvoering van de energiestrategie.
Daarbij ging het over de doelen en ambities van het AB zoals vastgelegd in het bestuursakkoord
"Door water verbonden", de uitgangspunten van het beleid, de strategie, externe beleidsontwikkelingen, onze aanpak, de voortgang en de plannen op korte en middellange termijn.
In de vergadering van de commissie Waterketen van 17 november jl. zijn de achtergronden en
uitgangspunten van de eerder vastgestelde strategie om in 2030 energieneutraal te worden nader
toegelicht. Een beleidsadviseur van de Unie van Waterschappen heeft haar reflectie gegeven op de
ambitie en doelen van Waterschap Rivierenland en op de strategie waarmee het bestuur die doelen
wil bereiken. Het beeld is dat met deze strategie de ambities kunnen worden gerealiseerd. Door de
commissie is de behoefte uitgesproken de eerder vastgestelde strategie te actualiseren op het punt
van het verkennen en realiseren van mogelijkheden voor duurzame energieproductie. Dit voorstel
geeft daar invulling aan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Aanvraag voorbereidingskrediet ter voorbereiding van
'Project Realisatie modificaties rwzi Arnhem'.
Besluit
Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-- (bruto = netto) ten behoeve van
voorbereidende werkzaamheden om 'Project Realisatie modificaties rwzi Arnhem' ten uitvoer te
brengen.

Context
De operationele bedrijfsvoering van de rwzi Arnhem wordt sinds enkele jaren met knelpunten
geconfronteerd. Dit heeft effect op onder meer de gezondheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en
slibafzetkosten. Deze problematiek is ontstaan doordat investeringen ten behoeve van
capaciteitsuitbreiding zijn uitgesteld omdat de voorziene belastinggroei uitbleef. Hierdoor zijn
technisch verouderde installaties zo goed als mogelijk operationeel gehouden en niet vervangen.
Deze situatie is niet langer houdbaar, nu is het momentum om de rwzi in Arnhem weer
toekomstbestendig te maken.
Gevraagd wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-- (bruto = netto) ter
voorbereiding van 'Project Realisatie modificaties rwzi Arnhem,'. De voorbereiding is t.b.v. de
daadwerkelijke realisatie, en vormt de basis voor de later in te dienen aanvraag uitvoeringskrediet
(4e kwartaal 2021).
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Van ‘t Pad

Voorstel: Aanvraag van een uitvoeringskrediet voor de afrondende
fase van de gebundelde projecten Centralisatie regio Noord.
Besluit
Een krediet beschikbaar te stellen van € 2.459.000,-- (bruto = netto), voor de afrondende fase van de
gebundelde projecten Centralisatie regio Noord.

Context
De Centralisatie regio Noord bevindt zich in de afrondende fase. Het project is gericht op
capaciteitsuitbreiding van de rwzi Dodewaard waardoor de rwzi's Eck en Wiel, Lienden, Zetten en
Valburg kunnen vervallen. Daarnaast betreft het de energiefabriek rwzi Tiel welke inmiddels in zijn
geheel gereed is. Met Centralisatie regio Noord wordt invulling gegeven aan de visie 'duurzaam en
doelmatig zuiveren', In navolging hiervan is in het ontwerp Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 het
bijpassende ambitieniveau bepaald. Dit programma is door het AB in 2015 vastgesteld.
Deze kredietaanvraag betreft de afronding van Centralisatie regio Noord. Door het AB is hiervoor het
uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Vanwege de omvang van Centralisatie regio Noord is er bij
het aangaan van het uitvoeringskrediet een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de afrondende
fase van het project, dit vanwege de bandbreedte voor kosten ten behoeve van beheersmaatregelen
op potentiële risico's en onvoorziene posten. Inmiddels is het merendeel van de uitvoering
gerealiseerd, risico's en onvoorziene posten zijn nu meer overzichtelijk. Daarnaast is momenteel de
herbestemming van de vrijkomende terreinen van de op te heffen rwzi's bekend. Uit afstemming
met de betreffende gemeenten en overige stakeholders blijkt dat, behoudens het terrein van de rwzi
Valburg, er voor de overige terreinen geen alternatieven beschikbaar die beter passend zijn dan de
aanleg van zonneparken. Het terrein van de rwzi Valburg lijkt kansrijk voor natuurcompensatie .

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel: Evaluatie Subsidieregeling Klimaatactief
Besluit
-

Kennis te nemen van de Evaluatie Subsidieregeling Klimaatactief.
De huidige Subsidieregeling Klimaatactief te beëindigen.
In te stemmen met de voorbereiding van een nieuwe regeling voor de periode 2023-2027 gericht
op maximaal doelbereik en maatschappelijke effecten (behoudens instemming met het nieuwe
WBP 2022-2027 door het Algemeen Bestuur)..

Context
Op 24 februari 2017 heeft het AB de Koers Klimaatadaptatie vastgesteld. Een van de maatregelen die
in de aanpak is beschreven, is het instellen van een stimuleringsregeling voor de burger. Na een
positief besluit in november 2017 van het AB over het voorstel voor een Subsidieregeling
Klimaatactief, is de regeling in 2018 van start gegaan. Waterschap Rivierenland wilde graag
klimaatactieve maatregelen door inwoners, stichtingen en verenigingen stimuleren. Door het
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ontstenen en vergroenen van de omgeving en afkoppelen van regenafvoeren, kan m.n. in stedelijk
gebied een bijdrage geleverd worden aan klimaatadaptatie. Daarom hebben inwoners, stichtingen en
verenigingen in rivierenland de afgelopen jaren via de Subsidieregeling Klimaatactief een bijdrage
kunnen ontvangen voor klimaatadaptatiemaatregelen. De maatregelen waarvoor een bijdragen
ontvangen kon worden, waren het afkoppelen van de regenafvoeren, het ontstenen en vergroenen
van de omgeving, het aanleggen van groene daken en/of het creëren van groene schoolpleinen door
particulieren of organisaties.
De subsidieregeling is in januari 2018 met een totaalbudget van €500.000,- gestart voor de periode
tot en met 2021. In het voorjaar van 2020 zijn voor het volledige budget al aanvragen ontvangen, wat
maakt dat het beschikbaar gestelde bedrag eerder dan verwacht is uitgeput. Er was afgesproken dat
in het voorjaar van 2020 de regeling geëvalueerd zou worden, maar vanwege de uitputting van het
budget is de eindevaluatie gemaakt plus een voorstel voor een eventueel vervolg. In 2017 is in de
betrokken commissie aangegeven dat wanneer de regeling een groot succes zou blijken te zijn, de
heemraad een verzoek om aanvullende financiële middelen zou voorleggen aan het AB.
Ook is dit jaar de evaluatie subsidiebeleid van de Rekenkamercommissie in 2020 gepubliceerd, waar
waardevolle aanbevelingen in staan, die door het Algemeen Bestuur zijn overgenomen op
25 september 2020:
1. Verschuif de aandacht van uitvoeringsdoelen naar maatschappelijke doelen en de samenhang
daartussen.
2. Snij, waar relevant, subsidieregelingen en de uitvoering scherper toe naar samenwerking in
netwerken. Schep daarbij voldoende ruimte voor flexibiliteit en wees wendbaar.
3. Verlaag de drempel voor inwoners en bedrijven om subsidie aan te vragen.
4. Evalueer na 1 jaar wat met de voorgaande aanbevelingen is gedaan.
Deze aanbevelingen zijn in de evaluatie van de Subsidieregeling Klimaatactief (bijlage
Subsidieregeling Klimaatactief - Evaluatie en advies vervolg) meegewogen.
Op basis van de ervaringen met de Subsidieregeling Klimaatactief én de aanbevelingen vanuit het
rapport van Rekenkamercommissie, is het advies om de Subsidieregeling Klimaatactief in zijn huidige
vorm niet voort te zetten, maar een nieuwe regeling te ontwikkelen die effectiever is opgezet.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Deelnemen aan doorontwikkeling Torwash
Besluit
In te stemmen met:
het deelnemen aan het Torwash demonstratie onderzoek en hiervoor een eenmalige financiële
bijdrage van €242.000,-- incl. BTW op te nemen.
het instellen van een bestemmingsreserve Torwash onderzoek.
de voorgestelde bestemming van het voordelige resultaat 2020 bij de jaarrekening 2020.

Context
De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit spelen ook voor de
slibeindverwerking. De waterschappen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de
slibeindverwerking te verduurzamen. Binnen de slibeindverwerking valt nog voldoende
duurzaamheidswinst te behalen. De STOWA en diverse waterschappen leveren een bijdrage aan het
ontwikkelen van nieuwe duurzamere slibeindverwerkingstechnieken. Waterschap Rivierenland nam
tot nu toe een passieve houding aan. Uit de Strategie slibeindverwerking 2021-2035 volgt dat we een
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actievere rol willen innemen. Het deelnemen aan het Torwash demonstratie onderzoek biedt ons de
kans om de actievere rol in te vullen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H van 't Pad

Voorstel: Strategie slibeindverwerking 2021-2035
Besluit
-

De Strategie slibeindverwerking 2021-2035 vast te stellen;
De visie op eindverwerking slib uit 2008 te laten vervallen. De Strategie slibeindverwerking
2021-2035 volgt de visie op eindverwerking slib uit 2008 op.

Context
Het zuiveren van afvalwater vormt een van de kerntaken van het waterschap. Uit het
zuiveringsproces ontstaat schoon water en slib. Het slib laten we verwerken bij één van onze
slibeindverwerkers. Uiterlijk in 2028 eindigt het contract met de slibeindverwerker GMB, waar we
het grootste deel (ruim 75%) van ons slib naar toe brengen. De continuïteit van onze
slibeindverwerking kan hierdoor onder druk komen te staan. Het waterschap staat aan de lat voor
het organiseren van voldoende slibeindverwerkingscapaciteit. Het kost tijd om onze toekomstige
slibeindverwerking in te richten. De implementatietijd varieert sterk (van enkele jaren tot ruim 7 jaar)
per mogelijke invulling. Daarom willen we nu al een duidelijke richting kiezen. De vigerende visie uit
2008 kunnen we hier niet voor gebruiken. Deze visie loopt tegen het eind van zijn leverduur aan. De
keuzes voor de toekomst volgen uit de Toekomstvisie zuiveren 2020-2035 en de Watervisie 2050..

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel: Kaders Klimaatadaptatie
Besluit
-

Te reflecteren op de kaders zoals verwoord in deze notitie.
Bij voldoende draagvlak in de commissie, het commissieadvies te verwerken en het
bestuursvoorstel in gereedheid te brengen voor het AB van februari a.s.

Context
Al enkele jaren besteden we binnen Waterschap Rivierenland aandacht aan het thema
klimaatadaptatie. Het thema klimaatadaptatie heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Waar het begon
als een belangrijk onderwerp met incidentele projecten en inzet van middelen, is het een Programma
Klimaatadaptatie gericht op een 'klimaatbestendig en waterrobuust' Rivierenland in 2050 geworden,
gebaseerd op een bestuurlijk vastgesteld beleidskader (Koers Klimaatadaptatie).
Uit de aangenomen motie 'droogte' (voorjaar 2020) en de uitgesproken ambitie in het
Waterbeheerprogramma 2022-2027 blijkt de hoge bestuurlijke prioriteit voor klimaatadaptatie. In
het Bestuursakkoord had klimaatadaptatie al een plek gekregen: "WSRL gaat investeren in
klimaatadaptieve maatregelen. Over de financiële kaders en de kostenverdeling zullen afspraken
worden gemaakt."
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Ondertussen wordt er al hard gewerkt aan verdieping van het thema klimaatadaptatie: wat zijn de
klimaatkwetsbaarheden in ons werkgebied, welke moeten worden opgepakt om klimaatbestendig en
waterrobuust te worden? Daarnaast wordt gewerkt aan samenwerking met andere partijen in de
zogenaamde werkregio's: van Regionale Adaptatiestrategieën (RAS-sen) tot Regionale
Uitvoeringsprogramma's (RUP-pen). Daarin staat wat de samenwerkende partijen gezamenlijk zien
als klimaatadaptatie-opgave en hoe die opgepakt gaan worden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Actualisering participatiebeleid
Besluit
1.
2.

Instemmen met de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling
van participatie bij Waterschap Rivierenland, zoals verwoord in dit bestuursvoorstel.
Vaststellen van de Participatie- en Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020, onder
intrekking van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010, in werking getreden d.d.
11 december 2010.

Context
Sinds de jaren '90 hebben waterschappen ervaring opgebouwd met participatie. Dat begon met
name met de dijkversterkingen die vanaf 1995 grootschalig van start gingen, maar in de laatste jaren
is er ook steeds meer ervaring met andere ruimtelijke projecten, zoals regionale adaptatiestrategieën
en het programma A5H.
Ook vóór de jaren '90 hebben waterschappen een traditie met participatie. Sterker: waterschappen
zijn ontstaan als samenwerkingsverbanden van burgers (herenboeren) en participatie in de vorm van
bijvoorbeeld baggeren en dijkwachten heeft daar altijd deel van uitgemaakt. Met andere woorden:
participatie zit in de genen van het waterschap.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur (vaststellen verordening en bepalen uitgangspunten) en Dagelijks Bestuur (nadere
uitwerking)

Portefeuillehouder
J. Verdaas

Overige zaken
De projectrealisatie is in 2020 uitgekomen op 82,5% en dit is gelet op de huidige omstandigheden
(Coronavirus en de bijbehorende maatregelen) een mooi resultaat.

Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 5 januari 2021. 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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