
1 

CDH 25 mei 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 25 mei 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Rapportage gemandateerde bevoegdheden 2020. 

Besluit 
Kennis te nemen van de Rapportage gemandateerde bevoegdheden 2020. 

Context 
De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 bepaalt dat jaarlijks (achteraf) 
wordt gerapporteerd over een aantal besluiten die in mandaat is genomen. Het betreft: gerechtelijke 
procedures, handhaving, schadeclaims van derden en verstrekte subsidies. De rapportage geeft 
hieraan uitvoering voor wat betreft het jaar 2020. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst D-NL 'Grensoverschrijdende 

beverrattenbestrijding' 

Besluit 
Instemmen met samenwerkingsovereenkomst D-NL 'Grensoverschrijdende beverrattenbestrijding' 
en het verlenen van een mandaat aan heemraad Driessen om namens WSRL te ondertekenen.. 

Context 
Op 7 mei 2018 is door het samenwerkingsverband MRB, waterschap Rijn en IJssel, Kreis Borken en de 
plaatselijke Wasser- und Bodenverbänden een overeenkomst getekend voor een 3 jaar durende 
pilotproject. Het pilotproject behelst het over de grens in Duitsland vangen van beverratten op voor 
de bestrijding strategische plaatsen. Gedurende de looptijd van het project is het gebied langs de 
grens uitgebreid. Vanwege het succes van de pilot hebben partijen nu de intentie uitgesproken om 
definitieve afspraken te maken en een samenwerkingsovereenkomst D-NL  voor onbepaalde tijd aan 
te gaan voor grensoverschrijdende beverrattenbestrijding met de mogelijkheid van verdere 
gebiedsuitbreiding langs de grens. Het aangaan van een overeenkomst is een bevoegdheid van het 
CDH, waarbij de dijkgraaf Verdaas, de wettelijke vertegenwoordiger van WSRL is. Omdat Heemraad 
Driessen voorzitter is van het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer, wordt de heemraad, 
mandaat verleend om namens waterschap Rivierenland de overeenkomst te ondertekenen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
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Voorstel Notitie ambitie interne beheersing WSRL in relatie tot de 

invoering van de rechtmatigheidsverantwoording bij waterschappen 

Besluit 
De ambitie op het gebied van de interne beheersing en controle te bepalen conform variant 1 van de 
notitie, de minimale variant van de rechtmatigheidsverantwoording: wettelijk minimum. 

Context 
Vanuit de natuurlijke adviesfunctie heeft onze huisaccountant BDO zowel in het accountantsverslag 
2019 als de Managementletter 2020 het aandachtspunt benoemd voor de mogelijke invoering van 
de rechtmatigheidsverklaring door het dagelijks bestuur. BDO heeft WSRL verzocht in dit kader een 
standpunt in te nemen voor wat betreft de ambitie voor de interne beheersing en controle. 
 
Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Directieraad besloten om een discussienota op te stellen om 
deze ambitie te bepalen. 
 
Binnen een termijn van een aantal jaren wordt bij de waterschappen een rechtmatigheidsverklaring 
door het dagelijks bestuur van kracht. Dit zal de nodige voorbereidingen vergen waarvoor we 
momenteel in afwachting zijn van de landelijke aanpak door de Unie van Waterschappen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Actualisatie nota: ‘Plaagsoorten’ 

Besluit 
- In te stemmen met de actualisatie van de nota: 'Plaagsoorten' per 26 april; 
- De nota: 'inheemse- en exotische plaagsoorten 2014' in te trekken per dezelfde datum. 

Context 
Sinds 2010 kent Waterschap Rivierenland een beleid ten aanzien van de bestrijding van inheemse- en 
uitheemse plaagsoorten. Plaagsoorten zijn planten, dieren of micro-organismen, die een plaag 
(kunnen) vormen bij de uitvoering van de primaire taken van het waterschap en/of overlast geven 
aan burgers en gebruikers in het beheergebied. Dit kunnen zowel inheemse, als exotische soorten 
zijn. In 2014 is het plaagsoortenbeleid geëvalueerd en dit leidde tot een beperkte actualisatie van het 
beleid. Eind 2019 is er wederom een evaluatie uitgevoerd. De uitkomst van deze evaluatie was op 
grote lijnen dat de strategie (elimineren, beheersen, accepteren) als voldoende effectief werd 
beoordeeld, maar dat het beleid in de organisatie beter geïmplementeerd kan worden. De 
uitwerking van deze evaluatie is verwerkt in de geactualiseerde onderhavige nota.  
 
De aanleiding voor de evaluatie in 2019 is het veranderen van taken en bevoegdheden met 
betrekking tot de exotenwetgeving. Exotenwetgeving was voor lange tijd een exclusieve 
bevoegdheid van het Rijk, maar in 2018 is de verantwoordelijkheid van deze wetgeving overgegaan 
naar de provincies. Met deze overgang moet er door provincies beleid omtrent exoten worden 
opgesteld. Waterschappen kennen een lange traditie in het plaagsoortenbeheer en hebben in hun 
dagelijks beheer en onderhoud regelmatig te maken met deze soorten. Voor provincies is de taak 
relatief nieuw en zij maken graag gebruik van onze kennis. Door deze ontwikkeling was het nodig om 
de effectiviteit en efficiëntie van het huidige waterschaps-plaagsoortenbeleid te evalueren, zodat wij 
de juiste input kunnen leveren bij het opstellen van het exotenbeleid van de provincies. 
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Er is geen sprake van een beleidswijziging maar de evaluatie betreft de operationele aspecten en de 
gehanteerde werkwijzen Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel Jaarstukken BSR 2020 (jaarverslag en jaarrekening) 

Besluit 
Kennis te nemen van de Jaarstukken BSR 2020. 

Context 
Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR) 
kan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland een zienswijze op de jaarstukken inbrengen. 
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Jaarstukken BSR 2020.. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel Intrekking personele regelingen 

Besluit 
De volgende regelingen in te trekken: 
- de Gedragscode integriteit voor medewerkers 2011, zoals vastgesteld door het CDH op 

13 december 2011; 
- de Klokkenluidersregeling 2011, zoals vastgesteld door het CDH op 13 december 2011.  

Context 
Het integriteitsbeleid voor de ambtelijke organisatie maakt deel uit van het Personeelshandboek en 
is daarmee gemandateerd aan de secretaris-directeur. Op 17 mei 2021 is in de directieraad besloten 
over de actualisatie van het ambtelijk integriteitsbeleid.  
Onderdeel van het integriteitsbeleid zijn twee regelingen die in het verleden door het college van 
dijkgraaf zijn vastgesteld. Deze regelingen worden geactualiseerd (bij besluit van de directieraad). 
Omdat de oude regelingen in het verleden zijn vastgesteld door het college, dienen ze ook door het 
college te worden ingetrokken. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J. Verdaas 
 
 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk. 

Besluit 
- In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Gastvrije Waaldijk inclusief bijlagen; 
- Heemraad Roorda te mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk 

namens Waterschap Rivierenland te ondertekenen. 
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Context 
Samen met de gebiedspartners trekt Waterschap Rivierenland sinds 2016 op om een eenduidige 
inrichting te realiseren binnen de dijkversterkingsprojecten op de Noordelijke Waaldijk tussen 
Gorinchem en Nijmegen (ca 80 km). Deze zogenaamde 'Gastvrije Waaldijk' betreft een unieke kans. 
Op 19 februari jl. heeft het algemeen bestuur ingestemd met de realisatie van deze 
projectoverstijgende 'Gastvrije Waaldijk' op de HWBP-projecten aan de Noordelijke Waaldijk in de 
periode 2021-2026 (voorzien einde uitvoering Neder-Betuwe/Tiel-Waardenburg: NeBe/TiWa). Het 
algemeen bestuur heeft tevens op 19 februari jl. besloten hiervoor een financiële bijdrage 
beschikbaar te stellen van maximaal € 2 miljoen (incl. btw) voor het realiseren van de Gastvrije 
Waaldijk in de projecten Gowa (Gorinchem-Waardenburg), Tiwa, Stad Tiel, Nebe, (Wolferen-
Sprok)WoS. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 25 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. 


