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

Voorstel Protocol personeelsvolgsystemen Waterschap Rivierenland
2021
Besluit
Vaststellen Protocol personeelsvolgsystemen Waterschap Rivierenland 2021.

Context
Daar de privacy van werknemers bedreigd kan worden in situaties, waarin werknemers niet op de
hoogte zijn van een registratie of van de manier waarop daarmee wordt omgegaan, is voor de
aanwezige personeelsvolgsystemen een protocol personeelsvolgsystemen vastgesteld.
Waterschap Rivierenland (WSRL) beschikt over een Protocol personeelsvolgsystemen. In dit protocol
is vastgelegd welke personeelsvolgsystemen het waterschap heeft en waarvoor ze worden gebruikt.
Personeelsvolgsystemen maken het mogelijk om het gedrag en de prestaties van werknemers tijdens
het arbeidsproces te registreren, om daar conclusies aan te verbinden. Geen van de systemen die bij
het waterschap in gebruik zijn, wordt gebruikt om personeel heimelijk te controleren, maar dienen
andere doelen die volgen uit wettelijke verplichtingen of die het gevolg zijn van de uitvoering van
een publiekrechtelijke taak. Voor elk van de systemen geldt dat het doel van het voeren van het
systeem het gebruik van het systeem rechtvaardigt.
Vanaf 1 december 2020 maakt de afdeling Muskusrattenbeheer gebruik van de nieuwe applicatie
(trAPP). Net als met de voorgaande mobiele applicaties, worden in trAPP vangsten en vangmiddelen
met behulp van GPS-informatie geregistreerd. Daarnaast biedt de trAPP app bestrijdingsorganisaties
de mogelijkheid om met behulp van GPS-informatie ook velduren en speurlijnen vast te leggen. Op
10 december 2020 heeft de OR ingestemd met het voorstel tot invoering van het nieuwe landelijke
vangstregistratiesysteem trAPP. Daarbij is het advies gegeven om de trAPP app over twee jaar te
evalueren en op te nemen in het protocol personeelsvolgsystemen.
Nu de trAPP app in het Protocol personeelsvolgsystemen wordt opgenomen, is tevens van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om dit protocol aan te laten sluiten op de thans geldende wet- en
regelgeving. In dat verband heeft de privacy officer, in afstemming met de Functionaris voor
Gegevensbescherming bijgevoegd Protocol personeelsvolgsystemen 2021 opgesteld. De OR heeft te
kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen de actualisatie van het bestaande protocol
personeelsvolgsystemen in combinatie met het opnemen van de trAPP app in dit geactualiseerde
protocol.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G. den Hartog

1

Voorstel Ontwerp crisisplan
Besluit
-

Het ontwerp crisisplan vast te stellen.
Het ontwerp crisisplan voor commentaar voor te leggen aan de besturen van de vijf inliggende
veiligheidsregio's.

Context
Het crisisplan is onderdeel van het zorgsysteem voor crisisbeheersing van Waterschap Rivierenland.
In dit plan is het optreden van het waterschap bij (dreigende) gevaren voor de beheerde waterstaatswerken en andere gevaren vastgelegd. Door interne en externe ontwikkelingen is het huidige
plan verouderd. Daarom is er nieuwe ontwerpplan opgesteld. Daarin zijn ontwikkelingen op het
gebied van crisisbeheersing, organisatieveranderingen en leerpunten uit evaluaties van crises en
oefeningen verwerkt.
Op grond van artikel 5.29 van de Waterwet dient het dagelijks bestuur van het waterschap een
ontwerpversie van het crisisplan voor commentaar voor te leggen aan de besturen van de inliggende
veiligheidsregio's. Daarom wordt voorgesteld de voorliggende plan als ontwerp vast te stellen en op
te sturen naar de besturen van die veiligheidsregio's.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
C. Verdaas

Voorstel Educatiebeleidsplan 2021-2024
Besluit
In te stemmen met het Educatiebeleidsplan 2021-2024. Het is belangrijk dat in het plan en bij de
diverse activiteiten de kerntaken van het waterschap centraal blijven staan. Onderwerpen als het
klimaat zijn van eminent belang maar dienen bezien te worden vanuit de kerntaken van het
waterschap. Meegegeven wordt ook AB-leden bij de activiteiten te betrekken. Het CDH maakt een
groot compliment voor het opgestelde plan.

Context
Watereducatie wordt bij Waterschap Rivierenland ingezet als een instrument om bij te dragen aan de
profilering en het in beeld brengen van het werk van het waterschap. Watereducatie heeft een vaste
plaats in het programma communicatie van het waterschap. De aanleiding om een nieuw
educatiebeleidsplan te schrijven is tweeledig:
Vervolg geven aan het voorgaande educatiebeleidsplan dat liep van 2017 tot eind 2020. Met dit
nieuwe educatiebeleidsplan willen we een kader scheppen voor onze inspanningen op educatief
gebied voor de periode 2021-2024.
Voor het educatieve aanbod is het van belang dat het goed blijft aansluiten bij het veranderende
onderwijs en de veranderende omgeving. Het onderwijs is continu in beweging. Het is belangrijk
dat het educatieve aanbod van het waterschap afgestemd is op moderne leerstrategieën. Dit
vraagt om een actueel en richtinggevend plan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur.
Dit voorstel hoeft niet doorgeleid te worden naar het AB. Het onderwerp zal wel in de commissie
Middelen ter informatie aan de orde komen zoals toegezegd in de Nota van beantwoording ontwerpWBP. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt conform advies besloten

Portefeuillehouder
G. den Hartog
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Voorstel Internationale samenwerking en activiteiten Waterschap
Rivierenland 2021
Besluit
Kennis te nemen van de beschreven internationale samenwerking en activiteiten in 2021.

Context
Het beleid voor internationale samenwerking van Waterschap Rivierenland is in de vergadering van
27 november 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat
aan het begin van elk jaar wordt aangegeven aan welke projecten, initiatieven en landen het
waterschap dat jaar actief een bijdrage levert. Met dit voorstel wordt aan die afspraak invulling
gegeven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
C. Verdaas

Voorstel juridisch instrumentarium Omgevingswet ten behoeve van
(eigen) waterstaatswerken
Besluit
Vaststellen van het juridisch instrumentarium Omgevingswet voor (eigen) waterstaatswerken.
Afgesproken wordt dat degenen die meer informatie willen zich tot de portefeuillehouder kunnen
richten.

Context
De Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2022. Een groot aantal wetten gaat op in de
Omgevingswet, waaronder de Waterwet. In de Waterwet is bepaald dat voor het aanleggen of
wijzigen van een 'waterstaatswerk' een projectplan Waterwet moet worden vastgesteld. De
Omgevingswet biedt waterschappen twee mogelijkheden om besluiten te nemen voor de aanleg van
een waterstaatswerk: het 'projectbesluit' en de zogenoemde 'vergunning eigen werk'. Bij de keuze
voor een projectbesluit kan er ook nog gekozen worden voor een 'projectbesluit light' of een
'integraal projectbesluit'. Kortom, er zijn keuzes en afwegingen te maken.
Omwille van de duidelijkheid (in- en extern) is het wenselijk om een bestuurlijk vastgesteld kader te
hebben, waarin is vastgelegd in welke omstandigheden we welk instrument kiezen: van
projectbesluit enerzijds tot volledige vrijstelling anderzijds. Het kader dient ervoor om onder normale
omstandigheden de keuze voor een instrument te maken en de basis hiervoor vast te leggen in de
waterschapsverordening. Wanneer er bijzondere omstandigheden aan de orde zijn, is het kader
alleen niet afdoende om tot een keuze te komen en zal het nodig zijn daarover (evt. bestuurlijk) het
gesprek te voeren.
Het juridische kader (bestaande uit een notitie met beslisschema) is voorbereid met juristen,
vergunningverleners en een extern adviseur en is besproken in de programmaraad Omgevingswet. In
de Stuurgroep Omgevingswet van 12 januari 2021 is het kader akkoord bevonden. Deze materie is
vervolgens middels een presentatie in de AB werkgroep voor de Omgevingswet besproken (op
4 februari 2021).
Dit leidt tot 1,5 FTE.
Deze 1,5 FTE wordt ingebracht op de 'wensenlijst' bij de Voorjaarsnota 2021.
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Het beslisschema:

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
C. Verdaas

Voorstel Verkenning van windlocaties
Besluit
Kennis te nemen van de Verkenning van windlocaties.

Context
In de Commissie Waterketen (26 januari 2021) en het Algemeen Bestuur (19 februari 2021) is bij de
behandeling van de Actualisatie van de Energiestrategie een overzicht toegezegd met door WSRL
verkende locaties voor windenergie. Dit overzicht wordt nu gegeven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur na raadpleging commissie Waterketen

Portefeuillehouder
H. van ‘t Pad

Voorstel Advies College van Rijksadviseurs 'van sober en doelmatig'
naar 'slim en doelmatig'
Besluit
-

Neemt kennis van het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa), de ministeriële
beleidsreactie hierop en de bijgevoegde notitie;
Ook wordt aandacht besteden aan de omgekeerde meekoppelkansen, dus ontwikkelingen in de
regio waarbij het waterschap zich aansluit. Dat is overigens bestaand beleid.
Agendeert deze stukken ter bespreking in de Commissie Waterveiligheid.
4

Context
De voorzitter van de Commissie Waterveiligheid heeft de Heemraad verzocht om het CRa advies 'van
sober en doelmatig naar slim en doelmatig' te agenderen in de Commissie Waterveiligheid. Daarin
voorziet dit voorstel.
In de bestuurlijke nieuwsbrief van Waterschap Rivierenland van 30 juli 2020 stond een bericht over
het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa): 'van sober en doelmatig naar slim en doelmatig'.
Dit advies gaat over de aanpak en inzet van ruimtelijke kwaliteit in het HWBP-programma. Dit advies
heeft het CRA op 20 juli 2020 aangeboden aan de Minister van IenW en aan de programmadirectie
van het HWBP.
Het CRa advies is relevant voor ons waterschap, omdat een aantal adviezen specifiek aan het
waterschap gericht zijn. In de notitie beschrijven we de betekenis van het Cra advies voor ons
waterschap. Deze notitie dient als vertrekpunt voor het gesprek hierover in de Commissie
Waterveiligheid.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur na raadpleging commissie Waterveiligheid

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
Besluit
-

-

-

De RES 1.0 West-Brabant vast te stellen;
In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES West-Brabant;
Kennis te nemen van de daarbij behorende stukken, te weten:
o Uitvoeringsprogramma RES WB. 1.0 (CDH-besluit dd. 16-03-2021 onder voorbehoud van
goedkeuring van de RES 1.0 door het AB);
o Opgeleverde achtergrondinformatie.
De RES 1.0 Arnhem Nijmegen vast te stellen;
In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES Arnhem Nijmegen;
Kennis te nemen van de daarbij behorende stukken, te weten:
o Reactienota wensen en bedenkingen
o Opgeleverde achtergrondinformatie beschikbaar via Online omgeving
<https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=e0b3c4dc3dac
443db3a300e0094c5447>
De RES 1.0 Alblasserwaard vast te stellen;
In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES Alblasserwaard;
Kennis te nemen van de daarbij behorende stukken, te weten:
o Netimpactrapportage RES 1.0 Alblasserwaard
De RES 1.0 Rivierenland vast te stellen;
In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES Rivierenland;
Kennis te nemen van de daarbij behorende stukken, te weten:
o Landschappelijke onderbouwing van het bod (nog niet ontvangen)
o Zienswijze van Liander (nog niet ontvangen)
o Achtergrondinformatie over elektriciteit, warmte en participatie (nog niet ontvangen)

Context
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord, met daarin de Nederlandse uitwerking
van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Uit het Klimaatakkoord volgt de opgave om
in 2030 de uitstoot van CO2 te verminderen met ten minste 49% ten opzichte van 1990 en een
vermindering van de CO2-uitstoot van ten minste 95% in 2050. Op 11 oktober 2019 hebben de
waterschappen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen unaniem ingestemd met het
Klimaatakkoord en is de bijdrage van de waterschappen aan de doelen van dit akkoord vastgesteld.
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In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de
praktijk gebracht. Dit gebeurt in een land dekkend programma van 30 regio's. De focus in de RES ligt
op de opgaven van de uitvoeringsoverleggen "Gebouwde Omgeving" en "Elektriciteit". De deelname
van Waterschap Rivierenland aan de RES-sen volgt uit de gemaakte afspraken vanuit het
Interbestuurlijke Programma (IBP) van februari 2018. Hier hebben de koepels (IPO, VNG, UvW en
Rijk) afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak met land dekkende regionale
energiestrategieën uit te werken om te kunnen voldoen aan de nationale doelstelling van 49% CO2
reductie in 2030. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit het meedenken bij de invulling van
de RES en de totstandkoming van de nodige bestuurlijke besluitvorming in het RES-proces.
Waterschap Rivierenland neemt deel aan zes RES-regio's (Alblasserwaard, Drechtsteden,
Rivierenland, Arnhem-Nijmegen, West-Brabant en U16). Anticiperend op het besluitvormingsproces
van de RES, is op 27-09-2019 het "procesvoorstel en kader voor bestuurlijke besluitvorming
Regionale Energiestrategie (2019082030)" door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Voorafgaand aan
de RES 1.0 zijn in 2020 de concept RES-sen (20200414511 & 2020091061) door het CDH vastgesteld.
Aansluitend op deze concept RES-sen, volgt de RES 1.0. De RES 1.0 wordt bestuurlijk vastgesteld door
de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen. Op uiterlijk
1 juli 2021 wordt de RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma RES.
Ten behoeve van ons besluitvormingsproces voor de RES 1.0, is op 19 januari een extra bijeenkomst
met de Commissie Waterketen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn de RES-sen aan de hand
van casussen verdeeld over de thema's "elektriciteit" en "warmte" ter beeldvorming besproken. Ook
is gekeken hoe de verschillende RES-processen zich verhouden tot ons eigen besluitvormingsproces.
Op basis van de meest recente planningen kunnen vier regio's de RES 1.0 tijdig aanbieden voor
besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 23 april 2021. Het betreft de RES 1.0 van:
o RES West-Brabant
o RES Alblasserwaard
o RES Arnhem Nijmegen
o RES Rivierenland (definitieve versie wordt op 1 april 2021 verwacht)
De invulling van de bestuurlijke behandeling van de RES 1.0 van de overige twee RES-regio's volgt
later. Uitgangspunt hierbij is dat onze besluitvorming in lijn met onze rol in de RES geen belemmering
vormt voor het RES-proces.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van ’t Pad

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. Met dit besluit zijn de gebreken en de te nemen herstelmaatregelen overgenomen die
zijn opgedragen in de tussenuitspraak. Vervolgens is een aanvullende motivering van het peilbesluit
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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 Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma
2016-2021, peildatum 31-12-2020
Besluit
1.

2.

Vaststellen van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Waterbeheerprogramma
2016-2021 van Waterschap Rivierenland met peildatum 31-12-2020. Nagegaan zal nog worden
of er op pagina 15 bij het rode vakje geen sprake zou moeten zijn van de kleur oranje.
Na vaststelling door het CDH:
de voortgangsrapportage te versturen naar Gedeputeerde Staten van de provincies
Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.
de voortgangsrapportage via de bestuurlijke nieuwsbrief ter kennisname te sturen naar het
Algemeen Bestuur.

Context
Dit is de zestiende voortgangsrapportage van Waterschap Rivierenland over de uitvoering van het
Waterbeheerprogramma 2016-2021 in relatie tot de provinciale waterplannen. Het is de vijfde
voortgangsrapportage in de reeks, die betrekking heeft op de planperiode 2016-2021. In de
omgevingsverordeningen van de provincies is opgenomen dat de provincies, in hun rol als
kadersteller en toezichthouder, van het waterschap de informatie ontvangt die van belang is om de
voortgang van de uitvoering van het waterbeheerprogramma goed te kunnen beoordelen. We
rapporteren éénmaal per jaar aan Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Utrecht, ZuidHolland en Noord-Brabant over de voortgang van de uitvoering van het waterbeheerprogramma, de
redenen van eventuele afwijkingen en de voorgestelde maatregelen. De nu voorliggende
voortgangsrapportage geeft hier invulling aan. In de jaarlijkse ambtelijke, en eventuele bestuurlijke
voortgangsoverleggen met de provincies, bespreken we de knelpunten uit de voortgangsrapportage
en maken we nadere afspraken om deze op te lossen.
De opbouw van de voorliggende voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting en het
Waterbeheerprogramma 2016-2021 van Waterschap Rivierenland en op de waterplannen van de
provincies. Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 is hierbij leidend geweest voor het format, maar
er is waar mogelijk aangesloten bij de wensen van de verschillende provincies. Deze rapportage
levert daarmee de benodigde informatie voor de monitoring van de provinciale waterplannen. De
inhoud van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de Jaarrekening 2020. De
voortgangsrapportage geldt voor het gehele beheergebied van Waterschap Rivierenland. Indien van
toepassing is bij de voortgang van de maatregelen aangegeven in welke provincie(s) de maatregel
plaatsvindt.
Peildatum van de voortgangsrapportage is 31 december 2020.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
C. Verdaas
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Voorstel Vaststellen van projectplan Waterwet en MER Dijkversterking
Tiel-Waardenburg
Besluit
-

-Het projectplan Waterwet dijkversterking Tiel-Waardenburg vast te stellen;
-Het projectplan Waterwet en MER aan Gedeputeerde Staten van Gelderland ter goedkeuring
aan te bieden.

Context
Binnen Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
diverse dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de
opgave om de dijken in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.
Het waterschap volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een
drietal fasen kent: verkenning, planuitwerking en realisatie.
De planuitwerkingsfase van Dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg, gelegen aan de Waal in het
gebied Tielerwaard, is gaande. Hieraan voorafgaand is het Voorkeursalternatief door het College van
Dijkgraaf en Heemraden (CDH) vastgesteld op 16 oktober 2018 en is het ontwerp projectplan
Waterwet door het CDH op 8 september 2020 vastgesteld.
De volgende stap is vaststelling van het projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel-Waardenburg.
De onderliggende ontwerpkeuzes van dit projectplan Waterwet zijn gedaan binnen de gestelde
kaders van de 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de
landelijke waterveiligheidsnormering inclusief de toepassing van de vastgestelde risicostrategie.
Bij deze adviesnota horen de volgende bijlagen.
1. Projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel-Waardenburg
2. MER Dijkversterking Tiel-Waardenburg
3. Nota van Antwoord met zienswijzen op het ontwerp projectplan Waterwet Dijkversterking TielWaardenburg).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten april 2021
Besluit
Een aanvullend bruto krediet en een aanvullend netto krediet beschikbaar te stellen voor diverse
dijkversterkingsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Context
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft als doel gezamenlijk met de
waterbeheerders te werken aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen door het
treffen van maatregelen aan primaire waterkeringen en waterkerende kunstwerken van zowel
waterschappen als Rijkswaterstaat. Dat doen deze partijen op basis van afspraken, vastgelegd in het
Bestuursakkoord Water van mei 2011. De belangrijkste afspraak is dat het Rijk en de waterschappen
samen de verantwoordelijkheid dragen. Van alle kosten die gemaakt worden voor de dijkversterking
betaalt het Rijk 50%, de gezamenlijke waterschappen 40% en het individuele waterschap 10%. Deze
financiering wordt voor 90% via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. De projectgebonden
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bijdrage (nettobijdrage) bedraagt 10% en dient door de verantwoordelijke waterkeringbeheerder te
worden gefinancierd. Een uitzondering hierop vormen innovaties, deze komen voor 100% in
aanmerking voor subsidie.
Het landelijke programma kent qua programmering een voortrollend karakter. Dit betekent dat ieder
jaar de programmering wordt geactualiseerd, vooruitkijkend over een periode van 6 jaar. De
programmadirectie Hoogwaterbescherming heeft in december 2020 het programma
Hoogwaterbescherming (HWBP) 2022-2027 onder voorbehoud vastgesteld. Net als bij de
voorgaande programma's is de opgave voor ons waterschap groot. Maar liefst negen projecten uit de
top 30 van het ontwerpprogramma HWBP 2022-2027 zijn van Waterschap Rivierenland.
Deze kredietaanvraag heeft betrekking op projecten en projectfasen die al opgestart zijn of al
vergaand in voorbereiding zijn. Voor deze projecten is de verwachting dat deze conform de
programmering uitgevoerd zullen worden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Future Dikes: besluit aanvraag subsidiebeschikking Plan van
Aanpak HWBP-Kennis & Innovatie
Besluit
In te stemmen met het aanvragen van de beschikking voor uitvoering van het project Future Dikes bij
HWBP-KI.

Context
De directie heeft in augustus 2020 ingestemd om een Plan van Aanpak op te stellen voor het kennisen innovatieproject Future Dikes en als waterschap de rol van trekker op te nemen. Het bestuur
heeft via de gebundelde aanvraag een krediet verleend van 5.020M . Het Plan van Aanpak is
inmiddels opgesteld en op 04-02-2021 door het begeleidingsteam HWBP-KI toegelaten tot de
aanvraagprocedure. Er is een bestuursbesluit nodig voor deze formele aanvraag.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 16 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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