CDH 16 februari 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 16 februari 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Nieuwe versie crisiscommunicatieplan Waterschap
Rivierenland
Besluit
Kennis te nemen van deze nieuwe versie van het crisiscommunicatieplan zoals vastgesteld door de
Directieraad.

Context
Elke vier jaar worden de crisisplannen van Waterschap Rivierenland herzien, zo ook het
crisiscommunicatieplan

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Directieraad en ter kennisneming aan het CDH

Portefeuillehouder
C. Verdaas

Voorstel Veiligheidsbeoordeling van dijktrajecten 16-1, 41-1 en 41-3
conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017
Besluit
1.
2.

In te stemmen met de resultaten van de beoordeling conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 van de dijktrajecten 16-1, 41-1 en 41-3;
In te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportage aan de Inspectie voor
Leefomgeving en Transport (ILT).

Context
De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen elke 12 jaar moet worden
beoordeeld. Als waterkeringbeheerder van primaire waterkeringen is Waterschap Rivierenland
wettelijk verplicht om deze veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Het Dagelijks Bestuur van het
waterschap is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten van de
veiligheidsbeoordeling aan de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De
ILT houdt namens de Minister toezicht op de beoordeling en controleert of de beoordelingen
voldoen aan de gestelde voorwaarden in de Waterwet en het beoordelingsinstrumentarium.
De Eerste beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans (eerste beoordelingsronde) is
gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2022. In 2023 rapporteert de Minister het
landelijk beeld van deze veiligheidsbeoordeling aan de Eerste en Tweede Kamer. De eerste
beoordelingsronde is de opvolger van de 3e toetsronde, die in 2011 werd afgerond. Voor de eerste
beoordelingsronde wordt het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI) gebruikt. De basis
hiervoor wordt gevormd door de "Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017" waarin de regels
voor het toepassen van het WBI zijn vastgelegd. Deze regeling is per 1 januari 2017 van kracht.
Waterschap Rivierenland heeft de opgave om voor 1 januari 2023 in totaal circa 507 km primaire
waterkering te beoordelen, verdeeld over 27 dijktrajecten.

1

Voor de uitvoering van de eerste beoordelingsronde bij ons waterschap is een plan van aanpak
opgesteld dat op 6 september 2016 is besproken in het CDH. Conform dat plan van aanpak is
inmiddels voor 12 dijktrajecten met een totale lengte van 272km een veiligheidsoordeel vastgesteld
door het CDH. Deze veiligheidsoordelen zijn vervolgens aangeboden aan ILT. Met deze
veiligheidsoordelen is voor de lopende versterkingsprojecten langs de Waal inmiddels een
herbeschikking aangevraagd bij het HWBP.
Dit besluit betreft het definitief veiligheidsoordeel voor de dijktraject 16-1 en 41-1, en het voorlopig
veiligheidsoordeel voor dijktraject 41-3. Het CDH heeft ingestemd met de resultaten van de
beoordeling van deze dijktrajecten en de heeft de rapportages aangeboden aan de ILT.
In de planning is voorzien dat uiterlijk in 2022 voor alle dijktrajecten van ons waterschap een
veiligheidsoordeel beschikbaar is.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Zienswijze op het ontwerp-Omgevingsbeleid en de
Provinciale Milieuverordening 2021 van de provincie Zuid-Holland
Besluit
Instemmen met de zienswijze op het ontwerp-Omgevingsbeleid en de Provinciale Milieuverordening
2021 van de provincie Zuid-Holland.

Context
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet werken de provincies aan het samenbrengen van
verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving tot één integraal Omgevingsbeleid. Het
provinciale omgevingsbeleid wordt stap voor stap aangepast. In 2020 is toegewerkt naar een
Ontwerp Omgevingsbeleid 2020. Dat bevat:
Ontwerpwijziging Omgevingsvisie
Ontwerpwijziging Omgevingsverordening
Ontwerp Omgevingsprogramma
In 2020 is in Zuid-Holland al een Omgevingsverordening ter inzage gelegd. Waterschap Rivierenland
heeft hier met een zienswijze op gereageerd. Nu is het de beurt aan het Omgevingsbeleid.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 16 februari 2021. Het is een vertaling van de besluiten en
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de
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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

