CDH 8 juni 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 8 juni 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Uitvoeringskrediet arbeidsveiligheidsmaatregelen fase 1
Besluit
Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor fase 1 van het realiseren van maatregelen ten
behoeve van het arbeidsveilig maken stuwen.

Context
In het beheersgebied van Waterschap Rivierenland zijn er op basis van het beheerregister
ca. 2.000 stuwen geregistreerd. Deze stuwen moeten voldoen aan de eisen die de Arbowet hieraan
stelt. Op basis van een indicatieve risico-inventarisatie wordt verwacht dat circa 800 stuwen niet
voldoen aan de in de Arbowetgeving gestelde veiligheidseisen. Het betreft zowel handbediende als
geautomatiseerde stuwen.
In 2019 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 275.000,-- (bruto = netto) voor de
uitvoering van een pilot. In deze pilot zijn 20 stuwen voorbereid en arbeidsveilig gemaakt en is er een
blauwdruk ontwikkeld voor de aanpak van de overige stuwen in het gehele beheersgebied. Met dit
besluit is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.200.000,-- (bruto = netto) voor de
uitvoering van fase 1 van maatregelen ten behoeve van het arbeidsveilig maken van circa
250 stuwen.
Totaal beschikbaar krediet na beschikbaarstelling van uitvoeringskrediet voor de eerste fase is
€ 1.475.000,-- (bruto = netto).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Overeenkomst vaarwegbeheer en nautisch beheer provincie
Zuid-Holland
Besluit
-

Akkoord te gaan met de geactualiseerde "Overeenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en
Waterschap Rivierenland tot regeling van het vaarwegbeheer en het nautisch beheer provincie
Zuid-Holland".
In te stemmen met instellen van een nieuwe bestemmingsreserve Baggeren vaarweg
Linge/Kanaal van Steenenhoek.

Context
De provincie Zuid-Holland heeft de overeenkomst uitvoering vaarweg- en nautisch beheer
geactualiseerd. Op 7 januari 2016 hebben de provincie Zuid-Holland en het waterschap de
'Overeenkomst uitvoering vaarwegbeheer Zuid-Holland 2015' ondertekend. Aan deze overeenkomst
lagen de Vaarwegenverordening 2015 en de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen ten grondslag.
Deze overeenkomst liep in 2020 af. De geactualiseerde overeenkomst is tot stand gekomen op basis
van de evaluatie van de normkostensystematiek uit 2015. Besloten is om deze geactualiseerde
overeenkomst te laten ondertekenen door heemraad H. Driessen. De besluitvorming bij de provincie
vindt binnenkort plaats in de vergadering van Gedeputeerde Staten. In dit besluit zijn de wijzigingen
beschreven in de overeenkomst en de financiële consequenties.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H.A. Driessen

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Tiel voor de
dijkversterking StadTiel
Besluit
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente Tiel,
inzake de dijkversterking en de in het projectplan opgenomen meekoppelkansen.

Context
De samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente Tiel legt afspraken vast ten
behoeve van de dijkversterking Stad Tiel. Deze overeenkomst is afgestemd op het OntwerpProjectplan Waterwet Stad Tiel en vervangt een eerdere samenwerkingsovereenkomst van januari
2019. De samenwerkingsovereenkomst zal in de realisatiefase (2022) worden gevolgd door een of
meerdere realisatieovereenkomst(en) met nader gepreciseerde afspraken.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Realisatieovereenkomst met de gemeente Nijmegen en
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront voor de dijkversterking Waalfront
Besluit
In te stemmen met de realisatieovereenkomst ten behoeve van het project Waalfront.

Context
De dijkversterking Waalfront is een initiatief voor de verlegging van de primaire waterkering en
integratie met de gebiedsontwikkeling Waalfront in Nijmegen. Er is hier geen waterveiligheidsopgave
maar vooruitlopend op de stedelijke ontwikkeling is de waterkering verplaatst en versterkt. Het
daartoe opgestelde projectplan is 20 november 2020 door het AB vastgesteld. De onderliggende
ontwerpkeuzes zijn gedaan binnen de gestelde kaders van de 'Ontwerpuitgangspunten Primaire
Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke waterveiligheidsnormering. Op 24 maart
2021 heeft ook de provincie Gelderland het projectplan bekrachtigd met een goedkeuringsbesluit; de
bestemmingsplanwijziging is op 28 april 2021 door de Gemeente Nijmegen vastgesteld.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda
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Voorstel Jaarverslag van de Functionaris voor gegevensbescherming
Besluit
Kennis te nemen van het jaarverslag van de Functionaris voor gegevensbescherming.

Context
Conform artikel 38 lid 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt de
Functionaris voor gegevensbescherming (FG) rechtstreeks verslag uit aan het hoogst leidinggevende
niveau van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit besluit omvat het verslag van de FG van
Waterschap Rivierenland over de periode 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Zomerschouw primaire waterkeringen 2021 laten vervallen
Besluit
In te stemmen met:
- het laten vervallen van de zomerschouw in 2021;
- te evalueren hoe dit uitpakt voor het onderhoud van de waterkeringen en het toezichtproces;
- het bestuur in het najaar op de hoogte te brengen van de resultaten;
- bij positieve uitkomsten een voorstel voor te leggen voor de toekomst van de zomerschouw.

Context
Op 18-05-2006 heeft het CDH ingestemd met het uitvoeren van een zomerschouw op alle primaire
waterkeringen. Doel daarvan is toezicht op het onderhoud van de grasbekleding in eigendom van
derden, wat nodig is voor de sterkte-eis.
Op 22-05-2020 heeft het AB ingestemd met drie ambitieniveaus voor biodiversiteit op de
waterkeringen. Dit resulteerde o.a. in het invoeren van gefaseerd maaibeheer waarbij een vroege
maaironde in mei plaatsvindt. Gevolg hiervan is dat op deze percelen het gewas in de zomer al weer
is ontwikkeld. Een strak gemaaide waterkering op een bepaald tijdstip past niet in het
biodiversiteitsdenken.
De combinatie van beide besluiten vergt een herbezinning op de zomerschouw.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 8 juni 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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