CDH 19 januari 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 19 januari 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Verzoek Wienerberger bestuurlijk overleg ontgronding
Willemspolder
Besluit
-

-

Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de Willemspolder en Gouverneurspolder en de
relatie daarvan met de dijkversterking Neder-Betuwe.
In afwachting van de nadere uitwerking van de beschermingszones binnen het project NederBetuwe binnen de huidige beschermingszone vast te houden aan de vastgestelde beleidsregels.
Dit houdt in dat enkel een watervergunning afgegeven kan worden wanneer door middel van
geotechnisch en geohydrologische onderzoek is aangetoond dat dit kan zonder negatieve
effecten voor de dijk.
In een bestuurlijk overleg het standpunt van het waterschap nader aan Wienerberger toe te
lichten.

Context
Vanuit de firma Wienerberger is aandacht gevraagd van het CDH voor een tweetal ontgrondingen
van Wienerberger in de Willemspolder in Echteld.
Voor beide vergunningen, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is, geldt dat deze verlopen.
Door Wienerberger is bij de provincie een verzoek ingediend voor verlenging van de
ontgrondingstermijn. Het waterschap heeft negatief geadviseerd op het verlengen van beide
vergunningen in hun huidige vorm omdat de ontgrondingscontouren zich (deels) in de
beschermingszone van de primaire waterkering bevinden en de ontgraving zowel binnen als ook
buiten de beschermingszone een negatief effect heeft op de dijkstabiliteit en daarmee op de
dijkversterkingsopgave binnen het project Neder-Betuwe (NeBe).
Vanuit Wienerberger is gevraagd aan het waterschap om een bestuurlijk overleg te organiseren
teneinde de problematiek te bespreken waaronder de mogelijkheid voor schadecompensatie.
Naast de casus Wienerberger wordt in de Willemspolder ook door de firma Dekker gewerkt aan
plannen voor verdere ontgronding van de polder. Ook voor deze ontwikkeling geldt dat ontgraven in,
maar ook buiten de huidige beschermingszone van invloed is op de dijkstabiliteit en
dijkversterkingsopgave. Vanuit het dijkversterkingsproject NeBe is daarnaast een uitbreiding van de
bestaande beschermingszone voorzien van 150 m naar 250 tot 300 m. Dit vanuit het kader van de
beslisboom piping. Met de uitbreiding van de beschermingszone kunnen pipingmaatregelen langs
delen van het dijkversterkingstraject worden voorkomen. Het gevolg daarvan voor Wienerberger is
dit dat ontgronding binnen de vergunde contouren nagenoeg niet meer mogelijk is. Uitwerking van
de uitbreiding van de beschermingszone vindt plaats vanuit het project.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
G. den Hartog
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Voorstel: Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw
Utrecht
Besluit
De datum van vaststelling van de Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw
Utrecht van 27 november 2020 als gevolg van een procedurele omissie te wijzigen in 19 februari
2021

Context
De datum van vaststelling van de Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw
Utrecht van 27 november 2020 als gevolg van een procedurele omissie te wijzigen in 19 februari
2021

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel: Realisatie projectoverstijgende Gastvrije Waaldijk op de
HWBP-projecten aan de Noordelijke Waaldijk.
Besluit
-

-

Instemmen met de realisatie van de projectoverstijgende 'Gastvrije Waaldijk' op de HWBPprojecten aan de Noordelijke Waaldijk in de periode 2021- 2026 (voorzien einde uitvoering
NeBe/TiWa);
Een financiële bijdrage daarin beschikbaar te stellen van €2 miljoen (incl btw) voor het realiseren
van de Gastvrije Waaldijk over de projecten Gowa, Tiwa, Stad Tiel, Nebe, WoS waar een
hoogteopgave in de dijkversterkingsopgave bestaat.

Context
Samen met de gebiedspartners trekt Waterschap Rivierenland sinds 2016 op om een eenduidige
inrichting te realiseren over de dijkversterkingsprojecten op de Noordelijke Waaldijk tussen
Gorinchem en Nijmegen (ca 78km). Deze zogenaamde 'Gastvrije Waaldijk' betreft een unieke,
meervoudige kans, die verbeeld is in de bijgevoegde bestuurlijke praatplaat 'Erfgoed van de Waal'.
De opgave is grofweg in drieën te verdelen:
1. De dijkversterkingsopgave over een lengte van 58km (daar waar een hoogteopgave bestaat)
waarbij de weg opnieuw wordt ingericht:
o Hiervoor is Waterschap Rivierenland verantwoordelijk;
o Geraamde kosten ca € 8 miljoen.
2. De gebiedsopgave:
o Het aanpassen van de weg over een lengte van 14km (daar waar geen hoogteopgave
bestaat), het realiseren van nieuwe belevingspunten, het opwaarderen van bestaande
belevingspunten, het ontwikkelen van 'Het verhaal van de Waal' en het onderzoeken van
de mogelijkheden van een fietsbrugverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal;
o Hiervoor zijn de Provincie Gelderland en de aangesloten gemeenten verantwoordelijk;
o Geraamde kosten voor de weginrichting ca € 6 miljoen.
3. Overige km
o De overige 6 km betreffen fietspaden of wegen die buiten- of binnendijks zijn gelegen waar
de weginrichting niet wordt aangepakt. Deze sluiten niet aan op het concept Gastvrije
Waaldijk.
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Met dit bedrag van € 2 miljoen wordt voor € 11 miljoen aan cofinanciering veiliggesteld. Op de
precieze financiële gevolgen, ook over een langere periode, zal in het bestuursvoorstel dat op
8 februari 2021 in de extra vergadering van de commissie Waterveiligheid aan de orde komt, nader
worden ingegaan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Overige zaken
Beantwoording vragen AB-27 november 2020 over KRW
In te stemmen met de concept-beantwoording en deze toe te voegen aan NieuWSRL #57 zodat alle
AB-leden geïnformeerd zijn

Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 19 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.

3

