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CDH 11 mei 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 11 mei 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel BSR begroting 2022 incl. meerjarenraming 2023-2025 

Besluit 

Een zienswijze op de BSR-begroting 2022 (incl. meerjarenraming 2023-2025) in te brengen  

Context 
Ondanks dat de BSR naar aanleiding van onze eerdere vragen diverse acties heeft opgepakt, hebben 
wij ernstige twijfel of de huidige bijdrage van het waterschap in lijn ligt met de inspanningen die de 
BSR voor ons waterschap verricht voor het opleggen van onze Waterschapsbelastingen. De begroting 
2022 geeft daarin geen inzicht. 
Middels een brief verzoeken wij de BSR nadrukkelijk onderzoek te doen of de bijdrage die 
Waterschap Rivierenland betaalt, recht doet aan de inspanningen die de BSR moet verrichten voor 
het opleggen in innen van onze waterschapbelastingen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel Financiële jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 

Noord-Brabantse Waterschapsbond 

Besluit 
1. In te stemmen met de financiële jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de Noord-

Brabantse Waterschapsbond (NBWB) met de kanttekening dat de effectieve verhoging van de 
begroting van 2022 in de zienswijze van WSRL een eenmalige constructie is. 

2. Mandaat en volmacht te verlenen aan heemraad H. Driessen om Waterschap Rivierenland te 
vertegenwoordigen tijdens de ledenvergadering van de NBWB op 23 juni 2021.    

Context 
Ter voorbereiding op de behandeling van de financiële jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 
2022 tijdens de komende ledenvergadering van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) op 
23 juni 2021 bestaat de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.   

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
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Voorstel Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw 

Utrecht 

Besluit 
Het subsidieplafond van de Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht d.d. 
19 februari 2021 te verhogen met bruto € 54.000 (netto € 27.000 vanwege 50% bijdrage provincie 
Utrecht). 

Context 
Op 19 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit 
landbouw Utrecht vastgesteld. De doelstelling van de stimuleringsregeling is om agrariërs te 
stimuleren om bovenwettelijke maatregelen te treffen die een positief effect hebben op de kwaliteit 
van water en bodem. In de regeling is een subsidieplafond opgenomen van € 100.000. 
De animo voor de regeling is zodanig groot, dat het subsidieplafond al is bereikt. Het bereiken van 
het plafond heeft o.a. tot gevolg dat de aanvragen die het laatst zijn ingediend, en boven het 
subsidieplafond uitkomen, niet kunnen worden gehonoreerd.  
Indien het subsidieplafond wordt verhoogd van € 100.000 naar € 154.000, dan kunnen deze 
aanvragen toch worden gehonoreerd.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel Jaarrekening 2020 en Ontwerp Begroting 2022 Openbaar 

Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard 

Besluit 
- In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022; 
- Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2020. 

Context 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland wordt als deelnemer van de 
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam 'Projectbureau Herstructurering Tuinbouw 
Bommelerwaard' (PHTB) in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 
van het PHTB in te dienen. De jaarrekening 2020 is ter kennisname toegestuurd. De 
ontwerpbegroting is opgesteld conform de 'Gemeenschappelijke Regeling Herstructurering 
Tuinbouw Bommelerwaard' en geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen. Het 
Algemeen Bestuur van het waterschap kan derhalve instemmen met de ontwerpbegroting. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel Voortgang roadmap Stand van zaken Toezicht en Handhaving 

Besluit 
- de roadmap ter informatie voor te leggen aan de commissie Middelen. 
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Context 
Tijdens de behandeling van de notitie "Stand van zaken Toezicht en Handhaving" in de commissie 
Middelen van november 2020 is toegezegd dat de commissie op de hoogte zou worden gehouden 
van verschillende thema's die in de notitie genoemd zijn. Deze thema's zijn vastgelegd in de roadmap 
waarop de voortgang wordt aangegeven. Bij dit voorstel is de meest recente versie van de roadmap 
gevoegd. 
 
Evaluatie project Slootdempingen Alblasserwaard 
De afronding en evaluatie van het project staat voor december 2021 gepland. Er zijn op dit moment 
77 dempingen opgepakt. De resterende zaken zullen nog in 3 aanschrijfrondes opgepakt worden 

Ervaring leert dat bijna alle perceelseigenaren die een vooraankondiging ontvangen alsnog overgaan 
tot het maken van compensatie of de watergang herstellen.  
 
Onderzoek inzet satellietbeelden bij najaarsschouw 
In december 2020 en januari 2021 is er een pilot uitgevoerd met het inzetten van satellietbeelden 
tijdens de najaarsschouw. De inzet van satellietbeelden in combinatie met kunstmatige intelligentie 
lijkt veelbelovend. De komende jaren wordt eraan gewerkt om deze manier van schouwen verder uit 
te rollen over het gehele beheergebied van WSRL. Omdat het onderzoek is uitgevoerd, is deze actie 
in de roadmap op "afgerond" gezet. 
 
Oprichten werkgroep AB en bespreken kaderstelling beleid VTH 
Tijdens de vergadering van de commissie Middelen van november 2020 is er gevraagd of de leden 
behoefte hadden aan de oprichting van een werkgroep. Deze werkgroep zou zich bezig houden met 
de kaderstelling voor het beleid VTH. De leden van de commissie hebben tijdens de vergadering 
aangegeven dat deze behoefte er niet was. Hierop is daarom geen verdere actie uitgevoerd.  
 
Vaststellen nieuw beleid VTH 
In de roadmap stond aangegeven dat het nieuwe beleid VTH april 2021 vastgesteld zou worden. 
Echter, parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe beleid loopt een onderzoek van de 
Rekenkamercommissie naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. Vanwege de Corona-maatregelen heeft dit onderzoek langer geduurd. Omdat het 
wenselijk is om, waar mogelijk, de aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie te 
verwerken in de beleidsnota VTH, is de planning voor het vaststellen van de beleidsnota 
opgeschoven. Zowel de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie als de beleidsnota VTH zullen 
als twee separate voorstellen aangeboden worden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 2 juli 2021. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J. Verdaas 
 
 

Voorstel Beleidsnota Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Waterschap Rivierenland 2022-2027 

Besluit 
- De beleidsnota Vergunningen, Toezicht en Handhaving Waterschap Rivierenland 2022-2027 vast 

te stellen; 
- de Handhavingsstrategie Waterschap Rivierenland 2015 uit werking te laten treden; 
- het Handhavingsbeleidsplan 2012-2016 Waterschap Hollandse Delta Waterschap Rivierenland uit 

werking te laten treden. 
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Context 
Er is een beleidsnota VTH opgesteld met de koers voor de komende jaren. Zo zorgt de komst van de 
Omgevingswet, de verdere uitrol van de landelijke VTH-kwaliteitscriteria en digitale transitie voor 
een verandering in de rol en taakuitoefening van VTH.  
Om goed in te kunnen spelen op deze komende ontwikkelingen en om een visie te hebben op deze 
veranderingen is deze beleidsnota VTH gemaakt. Naar aanleiding van de slootdempingen in de 
Alblasserwaard is er een onderzoek uitgevoerd door ConcernControl. Ook is er een onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van algemeen bestuur door de Rekenkamercommissie naar de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van VTH. De aanbevelingen uit beide onderzoeken zijn, voor zover van 
toepassing, ook verwerkt in de Beleidsnota VTH.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
J. Verdaas/G. den Hartog 
 
 

Voorstel Bestuurlijke reactie Onderzoek Rekenkamercommissie 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Besluit 
- Kennis te nemen van het conceptrapport van de Rekenkamercommissie; 
- de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van het RKC-onderzoek Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving vast te stellen; 
- de rekenkamercommissie op de hoogte stellen van de bestuurlijke reactie. 

Context 
In opdracht van het Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Rivierenland heeft de Rekenkamer-
commissie (RKC) een onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 
oktober 2020 tot februari 2021. In maart 2021 heeft het ambtelijk hoor en wederhoor plaats-
gevonden. Aan het College van Dijkgraaf en Heemraden is gevraagd om een bestuurlijke reactie. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J. Verdaas/G. den Hartog 
 
 

Voorstel Beleidskader waterschapserfgoed 

Besluit 
- Vaststellen van het beleidskader waterschapserfgoed; 
- Beschikbaar stellen van een jaarlijks budget van € 50.000,-- voor de periode 2022-2027 voor het 

uitvoeren van: 
- Inventarisatie watergerelateerd erfgoed in ons beheergebied 
- Het digitaal ontsluiten van die inventarisatie 
- Een pilot 'Uitvoering beleidskader waterschapserfgoed': casus Het Waardhuis. 

Context 
Recent heeft het Algemeen Bestuur (AB) de Watervisie 2050 en het ontwerp-
Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. In deze beide strategische documenten geeft het 
waterschap aan dat we aandacht hebben voor en belang hechten aan de cultuurhistorische waarden 
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in ons beheergebied. Het gaat niet alleen over fysieke zaken, maar ook over archiefstukken. Op 
verzoek van de fractievoorzitters en de dijkgraaf is halverwege 2020 de AB-werkgroep 
Cultuurhistorie geformeerd. De volgende leden hadden zitting in deze werkgroep: Henk Driessen 
(voorzitter), Jan Bikker, Jean Buskens, Lizanne Mollema, Michiel- Alexander de Raaf, Annemieke 
Stallaert, Hannie Visser-Kieboom en Anneke Zwijnenburg (opgevolgd door Jan Opschoor), Kees Vonk 
(lid van de Directieraad met cultuurhistorie in portefeuille) en ambtelijke ondersteuning.  
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep beeldvormende en oordeelsvormende sessies gehouden. 
Als resultaat levert de werkgroep het beleidskader waterschapserfgoed op. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel Locatiebesluit Boezembemaling voor de Overwaard 

Besluit 
- Vaststellen van het Locatiebesluit met de aanwijzing van de locatie voor nieuwe 

boezembemaling voor de Overwaard ten oosten van de woonkern van Hardinxveld. 
- Vrijgave van de Nota van Antwoord op de ingediende inspraakreacties op het Ontwerp-

Locatiebesluit en het MER Fase 1 door het waterschap. 

Context 
 Het watersysteem in de Alblasserwaard 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.. 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. 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 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 concept-Effectbeoordeling van het m.e.r. 
heeft het Algemeen Bestuur op 27 november jl. richting gegeven door de keuze voor de locatie bij 
Hardinxveld. Daarmee is de eerdere keuze van 21 juni 2019 bestendigd. 
 
Op 5 januari 2021 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden het Ontwerp-Locatiebesluit 
vastgesteld). Daarna heeft de notitie Ontwerp-Locatiebesluit en het MER fase 1 ter inzage gelegen 
voor een periode van zes weken. In de inspraakperiode zijn 12 inspraakreacties bij het waterschap 
binnengekomen. 
 
De notitie Locatiebesluit en de Nota van Antwoord zijn gereed en vormen samen met de MER fase 1 
de onderbouwing bij dit besluit 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 
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Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Drechtsteden 

Besluit 
- De RES 1.0 Drechtsteden vast te stellen;  
- In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES Drechtsteden; 
- Kennis te nemen van bij de RES 1.0 behorende stukken (bijlage A-K).  

Context 
Waterschap Rivierenland neemt deel aan zes RES-regio's (Alblasserwaard, Drechtsteden, 
Rivierenland, Arnhem-Nijmegen, West-Brabant en U16). Op 23 april 2021 zijn vier RES-sen door het 
Algemeen Bestuur vastgesteld. Aansluitend volgt het verzoek tot vaststellen van de RES 1.0 
Drechtsteden op 2 juli 2021.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 

Besluit 
- Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de GR 

Slibverwerking 2009; 
- De jaarrekening 2020 van de GR Slibverwerking 2009 voor kennisgeving aan te nemen. 

Context 
Waterschap Rivierenland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 (GR 
Slibverwerking). De GR Slibverwerking heeft aandelen in de NV HVC, die het zuiveringsslib van de 
deelnemers verwerkt. De financiële administratie van de GR Slibverwerking is conform de wettelijke 
kaders ingericht. Voorafgaand aan de vaststelling van de ontwerpbegroting 2022 legt de GR 
Slibverwerking de ontwerpbegroting voor aan de individuele waterschappen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Het Waterschapshuis 

Besluit 
In te stemmen met de Ontwerp Begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Het 
Waterschapshuis met inbreng van een zienswijze. 
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Context 
Het Waterschapshuis (HWH) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het 
gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het Algemeen Bestuur van HWH is verant-
woordelijk voor het functioneren van de uitvoeringsorganisatie HWH. Hierin zijn alle waterschappen, 
vertegenwoordigd in de rol van eigenaar. Op ambtelijk niveau wordt tussen de waterschappen 
afgestemd welke projecten opportuun zijn om in samenwerking uit te voeren. Jaarlijks wordt de 
begroting van Het Waterschapshuis aangeboden en worden wij om een zienswijze gevraagd.  
 
Wijziging  
De inrichting van HWH is gewijzigd. In 2019 is een begin is gemaakt met de ombouw van HWH van 
een projectorganisatie naar een programma gestuurde organisatie. Hierbij is het eigenaarschap veel 
nadrukkelijker gelegd bij het primair proces van de waterschappen en de secretaris-directeuren. 
Hiermee wordt HWH in haar kracht gezet met het optimaal kunnen faciliteren van een renderende 
samenwerking door en tussen de waterschappen. Het afgelopen jaar 2020 is de ombouw organisch-
gewijs doorgevoerd. Nu per 2021 staat de nieuwe werkvorm.  
 
Onderdeel van deze wijziging is dat de B&V cyclus ook op twee punten is gewijzigd.  
1) De geactualiseerde begroting 2021 van HWH wordt niet meer voorgelegd aan de 

waterschappen ter bestuurlijke zienswijze, aangezien er geen begrotingswijziging aan ten 
grondslag ligt. In de aanpak en onderbouwing van deze notitie wordt de actualisatie wel 
toegelicht.  

2) De ontwerp begroting 2022 van HWH komt nu later richting de waterschappen dan eerdere 
jaren. Dat heeft tot gevolg dat wij de eventuele financiële gevolgen van deze begroting 2022 niet 
geheel in onze eigen voorjaarsnota kunnen meenemen. In onze eigen voorjaarsnota is uitgegaan 
van de geactualiseerde begroting 2021 van HWH om zo dicht mogelijk bij de begroting 2022 van 
HWH in de buurt te zitten.  

 
De zienswijze die wij willen indienen, luidt als volgt: 
- Gezien de landelijk ingrijpende ontwikkelingen rond de digitaliseringsopgave is de positie van 

het Waterschapshuis belangrijker geworden, en zien we de coördinerende rol opgepakt worden.  

- Graag willen we wijzen op de noodzaak van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. 

- We constateren dat de verhoging komt door opstarten van nieuwe projecten waar waterschap 

Rivierenland bij betrokken is.  

- We zijn ons er van bewust dat gezien de digitale transformatie ook in 2022 het aantal projecten 

toeneemt.  

- Graag willen we de zorg uitspreken voor de lastenstijging ook over alle programma's heen. 

- In de ontwerp begroting 2022 HWH staat "Projecten worden toegevoegd aan de begroting 2022 

na besluitvorming van de OGT en worden waar mogelijk gefinancierd vanuit het initiatiefbudget 

of de beschikbare ontwikkelgelden in de programma's." Deze fase dient strakker te worden 

geformuleerd, ter voorkoming van ongewenste budgetuitbreiding.  

De frase van "waar mogelijk" geeft te veel speelruimte en draagt het risico in zich om daarmee 

het budget te overschrijden.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur (gelet op de einddatum van de reactie (15 juni 2021) wordt voorgesteld  het 
advies van de commissie Middelen als definitief te beschouwen) 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
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Voorstel Subsidievaststelling Planuitwerkingsfase Vianen Hazelaarplein 

Besluit 
Instemmen met aanvraag subsidievaststelling van de planuitwerkingsfase van Vianen Hazelaarplein. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierland (WSRL) heeft het Hoogwaterveiligheidsprogramma (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 (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 
realisatie.  
 
Het doel van de Planuitwerking is te komen tot een vastgesteld Projectplan Waterwet (PpWw). Het 
Projectplan Waterwet voor Vianen Hazelaarplein is vastgesteld en onherroepelijk. In het kader van 
de formele, administratieve afwikkeling van de subsidieprocedure vanuit het HWBP, hebben wij een 
brief opgesteld waarin de planuitwerkingsfase gevraagd wordt om vast te stellen.  
 
De planuitwerkingsfase van dijkversterkingsproject Vianen Hazelaarplein is gereed. Dijkversterking 
Vianen bestaat uit twee delen: Vianen Oost en Vianen Hazelaarplein. Voor Vianen zijn twee 
Projectplannen Waterwet opgesteld en vastgesteld, voor Vianen Oost en Vianen Hazelaarplein. Dit 
voorstel betreft enkel de vaststelling van de planuitwerkingsfase van Vianen Hazelaarplein.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Jaarrapportage vangstontwikkeling 2020 

Muskusrattenbeheer Rivierenland 

Besluit 
Kennis te nemen van de jaarrapportage vangstontwikkeling 2020 Muskusrattenbeheer 
waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland en de factsheet MRB 
2020. 

Context 
Waterschap Rivierenland voert het muskusrattenbeheer uit voor de waterschappen Rijn en IJssel, 
Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland. In de jaarrapportage en de factsheet wordt een 
overzicht gegeven van de vangstontwikkeling in het jaar 2020. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur (met aanvullend advisering van de commissie Waterveiligheid) 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
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Voorstel Biodiversiteit op terreinen en percelen 

Besluit 
- Eind 2027 zijn alle rwzi's ingericht voor het herbergen van meer soorten planten en insecten en 

worden als zodanig onderhouden; 
- Nieuwe zonnepaneelvelden worden biodivers ingericht en onderhouden; 
- Vanaf 2022 bieden we nieuwe contracten aan voor kortlopende pacht met een verscherpte 

formulering voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen én we verkennen de 
mogelijkheden voor het starten van een pilot waarbij duurzaamheidscores meewegen in de 
uitgifte van kortlopende pacht; 

- We informeren de pachters met langlopende contracten uiterlijk in 2022 over de mogelijkheden 
om de diversiteit te vergroten op de percelen; 

- We houden rekening met onze omgeving, communiceren over de maatregelen en monitoren de 
effecten. 

Context 
In het bestuursakkoord 2019-2023 'Door Water Verbonden' heeft het AB in 2019 de ambitie 
uitgesproken dat we de biodiversiteit gaan versterken op onze eigen gronden. We werken dit 
gefaseerd uit voor onze gronden in het watersysteem, de dijken, wegen en onze terreinen 
(zuiveringen en zonnepaneelvelden) en (pacht)percelen.  
Deze aanpak is ook opgenomen in het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027.  
Het ontwerp-Waterbeheerprogramma ligt momenteel ter inzage.  
 

Dit besluit betreft voor terreinen en percelen de ambitie en aanpak voor het versterken en in stand 
houden van de biodiversiteit. Met terreinen bedoelen we de rioolwaterzuiveringen die we beheren 
(29 stuks) en de zonnepaneelvelden die we nog willen gaan aanleggen (in potentie 15-20 stuks).  
Met percelen bedoelen we pachtpercelen. Dit zijn pachtpercelen met kortlopende pacht (125 ha) en 
pachtpercelen met langlopende pacht (335 ha).  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad/G. den Hartog 
 
 

Voorstel Benoeming leden commissie belast met 

functioneringsgesprek dijkgraaf 

Besluit 
Tot lid van de commissie die in 2021 belast is met de voorbereiding en het houden van een 
functioneringsgesprek met de dijkgraaf te benoemen: 
- mw. M. van IJsseldijk; 
- dhr. J. Opschoor; 
- mw. H. Visser-Kieboom; 
- dhr. A. van der Netten van Stigt. 

Context 
In het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf d.d. 26 april jl. is gesproken over het organiseren van een 
functioneringsgesprek met de dijkgraaf, teneinde het functioneren te kunnen bespreken.  
De verdeling in de commissie is 2 personen die deel uitmaken van een fractie die ook in het college 
zitting heeft en 2 leden van fracties die geen zitting hebben in het college. 
De heer Opschoor is bereid gevonden zitting te nemen in de commissie 2021 als vervanger van een 
afgetreden lid. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur op voordracht van het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Voorjaarsnota 2021 (incl. herziening kostentoedelingen) 

Besluit 
1. De voorjaarsnota 2021 vast te stellen en als kader te hanteren voor de op te stellen begroting 

2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2026). 
2. In te stemmen met de partiële herziening van de kostentoedelingen per 1-1-2022. 

Context 
In tegenstelling tot andere jaren, is er dit jaar een 'cijfermatige' voorjaarsnota in plaats van een 
uitgebreid boekwerk. Hiervoor is gekozen om twee redenen:  
1. Het Algemeen Bestuur heeft het beleid met betrekking tot de primaire taken voor de komende 

jaren recent besproken en vastgelegd in het ontwerp-waterbeheerprogramma. Voor deze 
voorjaarsnota resteren enkele ontwikkelingen, die in hoofdzaak betrekking hebben op het 
ondersteunende programma Middelen.  

2. Dit geeft de organisatie de gelegenheid, om te komen tot de gewenste smart doorvertaling van 
doelstellingen en maatregelen uit het recent vastgestelde ontwerp-waterbeheerprogramma 
naar de bestuurlijke programma's in de begroting 2022. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok 

Besluit 
Een aanvullend bruto krediet van € 173.593.000 en een aanvullend netto krediet van € 17.463.000 
beschikbaar te stellen voor dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok 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 
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 
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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.  
 
Dit krediet heeft betrekking op de realisatiefase van project Wolferen-Sprok zodat dit project 
conform de programmering uitgevoerd wordt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel 1e Bestuursrapportage 2021 

Besluit 
1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen; 
2. De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's 

leidt dit tot de volgende gewijzigde budgetten: 
- Waterveiligheid  € 32,1 miljoen (was € 32,3) 
- Watersysteem € 56,3 miljoen (was € 56,4) 
- Waterketen € 57,6 miljoen (was € 57,6) 
- Wegen €   6,7 miljoen (was €   6,5) 
- Middelen    € 47,6 miljoen (was € 47,2) 
- Dekkingsmiddelen €   5,1 miljoen (was €   5,4) 

3. Kennis te nemen van het verwachte positieve resultaat van € 0,9 miljoen en de verwachte 
resultaten op programmaniveau. 

Context 
Per programma wordt inzicht gegeven in de voortgang van de programmadoelstellingen en 
maatregelen in 2021. De volledige presentatie van de 1e bestuursrapportage wordt op 2 juli 2021 
beschikbaar gesteld aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling. 
 
Naast informatie over de voortgang met betrekking tot de realisatie van de doelen en de financiële 
middelen, wordt in de bestuursrapportage ook een toelichting gegeven op de "Grote Projecten".  
In de bestuursrapportages wordt het verwachte resultaat (eindejaar) bepaald door de ramingen 
(actuele verwachting) te vergelijken met het budget. Het budget is de primaire begroting inclusief 
budgetwijzigingen. Budgetwijzigingen worden tussentijds opgesteld en verwerkt en hebben 
betrekking op een verschuiving van budgetten. 
 
Bij de jaarrekening wordt de realisatie van het betreffende jaar vergeleken met de gewijzigde 
begroting (dus inclusief budgetwijzigingen) van het betreffende jaar. Dit is conform de bepalingen in 
het waterschapsbesluit (art.4.32/4.33). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
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Voorstel Conceptbegroting 2022-2026 AQUON + Jaarstukken 2020 

AQUON 

Besluit 
1. Kennis nemen van de concept-programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 van 

AQUON en deze te voorzien van een positieve zienswijze. 
2. De concept-zienswijze na het CDH van 11 mei 2021 alvast naar AQUON te sturen, onder 

voorbehoud van definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van waterschap 
Rivierenland van 2 juli 2021, i.v.m. bestuurlijke behandeling bij AQUON. 

3. Kennis nemen van de jaarstukken 2020 van AQUON. 

Context 
Het Dagelijks Bestuur van AQUON heeft de vastgestelde jaarstukken 2020 en de concept-

programmabegroting 2022 met meerjarenraming 2023-2026 aangeboden aan de deelnemende 

waterschappen. Ieder waterschap heeft conform de wettelijke procedure de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting. Het Dagelijks Bestuur van AQUON zal de 

ingebrachte zienswijzen voorzien van een reactie en de stukken vervolgens ter besluitvorming aan 

het Algemeen Bestuur van AQUON aanbieden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Zienswijze op het Ontwerp Regionaal Water en Bodem 

Programma 2022-2027 van de Provincie Noord-Brabant 

Besluit 
Instemmen met de zienswijze op het Ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 
van de Provincie Noord-Brabant 

Context 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 2 maart 2021 het ontwerp 
Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) 2022-2027 en bijbehorend plan Milieueffectrapport 
(planMER) vastgesteld. 
Deze plannen doorlopen de inspraakprocedure voor een periode van 6 weken. De inspraakperiode is 
gestart met ingang van 6 april 2021 en loopt tot en met 18 mei 2021. 
Het ontwerp-RWP is mede tot stand gekomen in dialoog met de waterschappen. Het RWP biedt 
samen met het Nationaal Waterprogramma het kader voor de Brabantse waterschappen en is 
daarmee een belangrijk vertrekpunt voor het waterbeheer in de regio. 
Tegelijk met het opstellen van het ontwerp-RWP stelden wij ons ontwerp-Waterbeheerprogramma 
2022-2027 (WBP) op. Het ontwerp-WBP is op 19 februari 2021 door het algemeen bestuur 
vastgesteld. Bij het opstellen van het WBP vond afstemming plaats met de provincies in ons 
beheergebied om zoveel als mogelijk de WBP-teksten af te stemmen met conceptteksten van de 
RWP's.  
Onze zienswijze op het RWP bevat een algemeen deel en een waterschap specifiek deel. Het 
algemene deel is gezamenlijk door de Brabantse waterschappen voorbereid en vooraf op hoofdlijnen 
besproken met de provincie 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 
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Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel Calamiteit KIS, onderzoek waterveiligheid bestaande dijk 

Besluit 
Deltares opdracht te verlenen voor het spoedadvies dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer 
(KIS). De kosten ten laste brengen van de post onvoorzien 2021. 

Context 
Op 14 april is er een rapport ontvangen van prof, dr, ir S. van Baars met als titel de Lekdijk is 
lekgestoken. In het rapport wordt gemeld dat de veiligheid van de Lekdijk in het geding is. De 
oorzaak is gelegen in de toegepaste constructieve elementen, de grondophogingen en de uitvoering 
daarvan. Vanwege de ernst van de situatie en de commotie in de streek is besloten om de crisis 
organisatie van het waterschap op te schalen tot coördinatiefase 3 met het waterschapsbeleidsteam 
(WBT). Daarbij is naast de ex- en interne communicatie van belang de beweringen van dhr. van Baars 
te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Daartoe is contact gezocht met Deltares dat als groot 
technologisch instituut de expertise en de mogelijkheden in huis heeft om de vragen met de juiste 
expertise en spoed te kunnen behandelen. In de opdracht formulering aan Deltares is uitgegaan van 
onderzoek in twee fases. In de eerste fase dient de vraag beantwoord te worden hoe het gesteld is 
met de veiligheid van de waterkering en in de tweede fase de vraag over de toegepaste technieken 
en de uitvoeringswijze daarvan.  
Van Deltares is een offerte ontvangen voor het uitvoeren van de eerste fase van het onderzoek op 
regie basis, die sluit op een geraamd bedrag van € 360.000. Voor dit bedrag is geen dekking in de 
lopende begroting 2021 voorhanden. Voorgesteld wordt deze ten laste van de post onvoorzien 2021 
te laten komen. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda/J. Verdaas 
 
 

Voorstel KIS-calamiteit, brief aan bewoners 

Besluit 
Conceptbrief aan bewoners KIS vaststellen 

Context 
Informatie over de situatie n.a.v. rapport prof Van Baars 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda/J. Verdaas 
 

Voorstel Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg 

Besluit 
Een aanvullend bruto krediet van € 256.539.000 en een aanvullend netto krediet van € 25.609.000 
beschikbaar te stellen voor dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
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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 
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.  
Dit krediet heeft betrekking op de realisatiefase van project Tiel-Waardenburg zodat dit project 
conform de programmering uitgevoerd wordt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 11 mei 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. 


