CDH 2 maart 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 2 maart 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Wijziging algemene regel WT18 en vaststelling van de nieuwe
algemene regels WT20 en WT21
Besluit
1.
2.
3.

De algemene regel WT18 "Varen op oppervlaktewaterlichamen" te wijzigen.
De nieuwe algemene regels WT20 "Nachtvaart bij evenementen op vaarwegen" en WT21
"Haaks afmeren" vast te stellen.
De algemene regels WT 18, WT 20 en WT 21 met ingang van de eerste dag na de bekendmaking
in Het Waterschapsblad in werking te laten treden.

Context
In de Keur Waterschap Rivierenland 2014 (Keur) staan met name gebods- en verbodsbepalingen ter
bescherming van keringen en watersysteem. Om toch bepaalde activiteiten mogelijk te maken die op
basis van de Keur verboden zijn, kan een waterschap beleidsregels en algemene regels vaststellen.
Beleidsregels zijn t.b.v. het behandelen van vergunningaanvragen (maatwerk voor vaak complexe
activiteiten met een groter waterschapsbelang). Algemene regels zijn ter behandeling van meldingen
voor werkzaamheden met een geringer waterschapsbelang. Voor een aantal veelvoorkomende en
eenvoudige activiteiten bestaat ook vrijstelling.
Bij het waterschap wordt gestreefd naar deregulering om voor burgers en bedrijven de lasten laag te
houden. Het streven is meer meldingen (geen procedure, geen leges en korte doorlooptijd) ten
opzichte van vergunningen. Op het totaal te behandelen zaken is het aandeel meldingen bij WSRL
boven de 70%.
In de beoordeling of een activiteit een met een algemene regel gereguleerd kan worden, wordt te
allen tijde een belangenafweging gemaakt in gevolgen voor WSRL (risico's) en de omgeving in relatie
tot het effect van de activiteit. Met het wijzigen en vaststellen van deze algemene regels wordt aan
de deregulering verdere invulling gegeven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel Aanvraag krediet voor het vervangen van de toogconstructie
gemaal Kedichem
Besluit
Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000,-- (bruto = netto) voor het vervangen van de
toogconstructie gemaal Kedichem

Context
Op 7 mei 2020 zijn bij een reguliere inspectie van de toogconstructie van gemaal Kedichem ernstige
scheurvorming en zettingsverschillen geconstateerd. Vanwege de toename van de scheurgrootte en
zettingsverschillen ten opzichte van een eerdere inspectie is toen besloten op te schalen naar fase 1.
Opschaling had als doel om de schade in beeld te brengen, de beweging te stabiliseren en
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oplossingen in kaart te brengen waarbij ook integraal gekeken werd naar de impact voor de
bemalingscapaciteit van de aanliggende peilgebieden.
De gemetselde toog van gemaal Kedichem moet per direct vervangen worden om de
waterhuishoudkundige en waterkende functies te waarborgen, alsmede om de veiligheid te
waarborgen voor weggebruikers, medewerkers van het waterschap en opdrachtnemers bij het
uitvoeren van inspecties en werkzaamheden.
Om het vervangen van de toogconstructie uit te kunnen uitvoeren, wordt in dit voorstel een krediet
van € 1.000.000,-- (bruto = netto) aangevraagd. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel Projectplan Waterwet en MER dijkversterking WolferenSprok
Besluit
-

Vaststellen Projectplan Waterwet dijkversterking Wolferen-Sprok;
Aanbieden Projectplan Waterwet en MER aan Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland
ter goedkeuring.

Context
De planuitwerkingsfase van dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok aan de Waal in het gebied
Betuwe is gaande. Hieraan voorafgaand is het Voorkeursalternatief door ons vastgesteld op 12 maart
2019 en is het ontwerp-Projectplan Waterwet (oPpWw) door ons op 4 augustus 2020 vastgesteld.
De volgende stap is vaststelling van het Projectplan Waterwet (PpWw) dijkversterking WolferenSprok.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Bestuursovereenkomst Programma Nationale
Rioolwatermonitoring
Besluit
-

In te stemmen met de Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring.
Heemraad H. van 't Pad te mandateren voor de ondertekening van de bestuursovereenkomst.

Context
De partijen Ministerie van VWS, het RIVM en de Unie van Waterschappen hebben afspraken
gemaakt over de ontwikkeling, opzet en operationalisering van een Programma Nationale
Rioolwatermonitor. De afspraken zijn/worden in een bestuursovereenkomst opgenomen. Met de
bestuursovereenkomst wordt beoogd om een meerjarige samenwerking tussen het Ministerie van
VWS, het RIVM en de waterschappen vast te leggen. De overeenkomst zal begin maart 2021 mede
ondertekent worden door de demissionair Minister en de Directeur van het RIVM.
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In de bestuursovereenkomst worden de afspraken vastgelegd voor de inzet van de waterschappen
aan de bestrijding van de huidige COVID-19 pandemie en wordt een basis gelegd voor mogelijk
toekomstige uitbreiding met andere (gezondheids)parameters.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Zoetwaterstrategie regio Rivierengebied
Besluit
a.
b.

Vaststellen van de Zoetwaterstrategie regio Rivierengebied.
De Zoetwaterstrategie regio Rivierengebied aanbieden aan het Bestuurlijk Platform Zoetwater
ter onderbouwing van een cofinancieringsaanvraag uit het Deltafonds Zoetwater van
€ 1.756.000,-- voor een bijdrage in de realisatie van maatregelen van de zoetwaterstrategie.

Context
Het opstellen van een Zoetwaterstrategie Rivierengebied geeft invulling aan het besluit van het
Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) in 2019 in het kader van de tweede fase (2022-2027) van het
Deltaprogramma Zoetwater. De Zoetwaterstrategie beschrijft hoe de partners van de zoetwaterregio
Rivierengebied de landelijke doelstellingen uit het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) vertalen naar
een beleidsopgave en een maatregelenpakket voor onze regio voor de tweede fase van het DPZW
(2022 - 2027). In de uitwerking naar een regionale opgave laten wij ons leiden door de specifieke
kenmerken van ons gebied. Deze zijn bepalend voor de strategische opgaven en de manier waarop
wij die met lange- en kortetermijnmaatregelen willen realiseren.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Voorstel Benoeming tot loco secretaris-directeur
Besluit
De heer dr.ir. R.A. Kleijwegt MBA met ingang van 2 maart 2021 te benoemen tot loco secretarisdirecteur.

Context
Zoals bekend is Rob Kleijwegt per 1 februari 2021, als vierde directeur, toegetreden tot de
directieraad (DR). De leden van de DR, niet zijnde de secretaris-directeur, treden onder voorkomende
omstandigheden op als loco secretaris-directeur.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog
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Voorstel Jaarverslag en Jaarrekening 2020
Besluit
1. De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2020 als volgt vast te stellen:
a. het totaal van de kosten:
€ 224.760.720
b. het totaal van de opbrengsten:
€ 234.831.555
c. voordelig exploitatieresultaat:
€ 10.070.835
2. In te stemmen met het vormen van de volgende bestemmingsreserves ten laste van het
voordelig resultaat 2020:
- bestemmingsreserve frictiekosten centralisatie AQUON van
€ 1.158.000
- bestemmingsreserve Torwash onderzoek van
€ 242.000
- bestemmingsreserve oninbare belastingen 2021 a.g.v. Corona
€ 400.000
3. Het voordelig exploitatieresultaat (minus besluit 2) ad € 8.270.835 ten laste/gunste te brengen
van de egalisatiereserves:
Watersysteem
€ 7.077.419 voordelig
Zuivering
€
74.482 nadelig
Wegen
€ 1.267.898 voordelig
Totaal
€ 8.270.835 voordelig
4. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Beheerfonds muskusrattenbestrijding
Noord-Brabant.
5. De overschrijdingen op de lasten van de volgende programma's alsnog formeel te bekrachtigen:
Waterveiligheid
€ 0,2 miljoen
Waterketen
€ 2,4 miljoen
Middelen
€ 0,3 miljoen
6. De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31 december 2020 van in totaal ad
€ 24.000 alsnog formeel te bekrachtigen.

Context
Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting 2020. Het
algemene beeld is dat de uitvoering op goede wijze verloopt. Ondanks dat sprake is van grote druk
op de arbeidsmarkt en toenemende complexiteit, is sprake van goede resultaten. De te behalen
doelen liggen op schema en daar waar maatregelen op oranje staan, is er een duidelijk aanwijsbare
reden. De jaarstukken bestaan uit:
het jaarverslag met daarin opgenomen de programmaverantwoording, waarin ingegaan wordt
op de mate waarin doelstellingen zijn behaald, maatregelen zijn uitgevoerd en tegen welke
kosten dat is gebeurd;
de jaarrekening met daarin opgenomen de exploitatierekening naar programma's; naar
wettelijke taken (met toelichting) en naar kosten en opbrengstensoorten;
de bijlagen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

Voorstel Ondertekening 1e tranche DPRA subsidie aanvraag werkregio
Rijk van Maas en Waal 2021-2027
Besluit
M. Gremmen te mandateren om als 2e bestuurslaag de subsidieaanvraag van vier gemeenten in het
kader van de DPRA impulsregeling namens het waterschap te ondertekenen.
4

Context
In 2019 is in de DPRA-werkregio Rijk van Maas en Waal het Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
manifest door negen overheden en 21 stakeholders ondertekend. De ambitie is om samen en ieder
voor zich te werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio in 2035. Dit is uitgewerkt in
een Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) 2021-2023 en op 17 december 2020 vrijgegeven voor
vaststelling bij de overheden door de regionale stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijk
vertegenwoordigers van de zeven gemeenten, heemraad dhr. M. Gremmen en gedeputeerde P.
Kerris van provincie Gelderland. Vier gemeenten gaan in de eerste tranche (van de twee of maximaal
drie) een aanvraag voor een impulssubsidie indienen. Het betreffen de gemeenten West Maas en
Waal, Heumen, Nijmegen en Berg en Dal. De laatste betreft een aanvraag voor het project in
Breedeweg, waar ook het waterschap zeer nauw bij betrokken is. Voor de aanvraag is het
noodzakelijk dat een tweede bestuurslaag, te weten provincie of waterschap, de ondersteuning
formaliseert door de aanvraag mede te ondertekenen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M. Gremmen

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 2 maart 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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