CDH 22 juni 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 22 juni 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Zienswijze op het Ontwerp Regionaal waterprogramma 20212027 van de Provincie Gelderland
Besluit
In te stemmen met de zienswijze op het Ontwerp Regionaal waterprogramma 2021-2027 van de
Provincie Gelderland.

Context
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 april 2021 het ontwerp Regionaal
waterprogramma 2021-2027 (RWP) vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
De inspraakperiode is gestart met ingang van 10 mei 2021 en loopt tot en met 21 juni 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 Gelderse 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, bestuurlijk deel en een specifiek,
inhoudelijk deel.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H.A. Driessen

Voorstel Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 U16
Besluit
-

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 vast te stellen, inclusief de bijlagen 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 12
en hieraan in regionaal verband uitvoering aan te geven;
In te stemmen met de concept reactiebrief aan de RES U16.

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.
De focus in de RES ligt op de opgaven van de uitvoeringsoverleggen "Gebouwde Omgeving" en
"Elektriciteit". De deelname van Waterschap Rivierenland aan de RES 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
landdekkende RES 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.
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Waterschap Rivierenland neemt deel aan zes RES-regio's. Elke regio maakt een eigen Regionale
Energiestrategie. De RES U16 bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht.
De RES 1.0 van de regio's Alblasserwaard, Rivierenland, Arnhem-Nijmegen en West-Brabant is op
23 april 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het verzoek tot vaststellen van de RES 1.0
Drechtsteden staat geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 2 juli 2021.
Aansluitend op het besluitvormingsproces van de RES U16 wordt de RES 1.0 ter vaststelling
aangeboden aan het AB van 24 september 2021.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Vaststellen algemene regel WK 8 Activiteiten en werken in en
nabij de Slaperdijk te Kesteren en de Meidijk te Zuilichem
Besluit
1.
2.

Algemene regel WK 8 Activiteiten en werken in en nabij de Slaperdijk te Kesteren en de Meidijk
te Zuilichem (incl. bijbehorende kaart) vast te stellen.
Algemene regel WK 8 met ingang van de eerste dag na de bekendmaking in Het
Waterschapsblad in werking te laten treden.

Context
De Meidijk bij Zuilichem en de Slaperdijk bij Kesteren zijn met de status van 'overige keringen' in de
legger publiekrechtelijk beschermd. Met de wijziging van de provinciale waterverordening
Rivierenland in 2009 is de status van regionale kering voor beide waterkeringen komen te vervallen.
In onze vergadering van 1 december 2020 is besloten om de publiekrechtelijke bescherming van de
Meidijk en Slaperdijk te laten vervallen en beide waterkeringen van de legger Waterkeringen te
halen. Tot deze leggerwijziging van kracht is, dat zal niet eerder dan maart 2023 zijn, geldt de formele
status en bijbehorende beperkingen t.a.v. deze waterkeringen, terwijl er feitelijk geen
waterkeringsbelang meer is om te beschermen. Echter, op grond van de Keur Waterschap
Rivierenland 2014 en de legger moet het waterschap hierop wel handelen. Dat wil zeggen:
meldingen en vergunningsaanvragen in behandeling nemen, toezicht houden en evt. handhaven, al
dan niet op verzoek.
Zolang deze twee waterkeringen nog op de legger staan, zou voor bijna elke activiteit op of nabij
deze waterkeringen een vergunning moet worden aangevraagd of een melding moeten worden
ingediend. Deze zou vervolgens zonder toetsing (want er is geen waterkeringsbelang meer) worden
verleend respectievelijk geaccepteerd. Bij het verlenen van een vergunning betekent dit ook
legeskosten voor de burger. Om dit te voorkomen is een algemene regel opgesteld. Deze algemene
regel vult de leemte op en voorkomt onnodige regeldruk voor de burger én werk voor het
waterschap. Er hoeft ook geen melding voor de uitvoering van de werkzaamheden te worden
gedaan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog
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Voorstel Vaststellen ontwerp-Projectplan Waterwet voor de
dijkversterking Stad Tiel
Besluit
-

Vaststellen ontwerp-Projectplan Waterwet en Milieueffectrapportage (MER) dijkversterking stad
Tiel;
Vrijgave van het ontwerp-Projectplan Waterwet en MER en ter goedkeuring aanbieden aan
Provincie Gelderland voor terinzagelegging.

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 dijktraject Stad Tiel (2,6 km) voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen.
Grote delen van de dijk zijn afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. De waterveiligheid moet op
orde worden gebracht. De ontwerpkeuzes zijn gedaan binnen de gestelde kaders van de
'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke
waterveiligheidsnormering.
Het ontwerp-Projectplan Waterwet Stad Tiel geeft het uitgewerkte voorkeursontwerp voor de
dijkverbetering. Het huidige 'voorlopig ontwerp' (VO) is tot stand gekomen op grond van het in
februari 2020 vastgestelde voorkeursalternatief (VKA). Bij de totstandkoming van het VKA én de nu
gepresenteerde ontwerpen zijn de resultaten van alle vooronderzoeken en milieueffectrapportages
meegewogen. Er is samen met de gemeente Tiel gezocht naar goede inpassing en planning van de
maatregelen. Ook meegewogen zijn de voorkeuren en zorgen die leven in de omgeving, zoals
besproken in het afgelopen jaar met alle omwonenden en betrokken partijen. Bij de totstandkoming
van het projectplan is een belangrijk uitgangspunt de herleidbaarheid van de besluitvorming en
subsidieerbaarheid door het HWBP.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Plan van aanpak realisatiefase dijkversterking Wolferen-Sprok
Besluit
-

Het Plan van Aanpak Realisatiefase voor het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok vast te
stellen.
In te stemmen met het aanvragen van subsidie bij de Programmadirectie HWBP voor de
realisatiefase van het dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok voor het subsidiabele deel van de
kosten (90%) groot € 153.780.866,-- inclusief btw.

Context
Binnen het Hoogwaterveiligheidsprogramma (HWBP) heeft Waterschap Rivierland (WSRL) 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
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realisatie. De planuitwerkingsfase van dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok bevindt zich in een
afrondende fase.
Het Algemeen Bestuur heeft daartoe op 23 april 2021 het Projectplan Waterwet vastgesteld. Hierin is
aangegeven hoe het project wordt uitgevoerd, wat de consequenties zijn voor de omgeving en welke
maatregelen worden genomen om de hinder en overlast voor de omgeving te beperken. Het
Projectplan is opgesteld binnen de kaders van het 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen'
(OPW 2019). Het projectplan wordt samen met de benodigde hoofdvergunningen en bestemmingsplannen in een gecoördineerde procedure door de provincie Gelderland goedgekeurd.
De volgende stap wordt nu gezet: Het Plan van Aanpak voor de realisatiefase moet worden
vastgesteld waarin de planning en kosten zijn beschreven en toegelicht.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Strategische samenwerkingsagenda tussen Waterschap
Rivierenland en Vitens
Besluit
In te stemmen met de strategische samenwerkingsagenda tussen Waterschap Rivierenland en
Vitens.

Context
Waterschap Rivierenland en Vitens zijn belangrijke partners van elkaar. Beide partijen hebben recent
documenten vastgesteld voor de koers naar de toekomst: het waterschap de Watervisie 2050 "Water
verbindt in een dynamisch rivierengebied" en Vitens de strategie "Elke druppel duurzaam".
Daarnaast onderstreept het waterbeheerprogramma 2022-2027 van het waterschap en de lange
termijn visie (LTV) van Vitens het belang van samenwerking. Om invulling te geven aan de
samenwerking tussen ons waterschap en Vitens is een strategische samenwerkingsagenda opgesteld.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H.A. Driessen

Voorstel Urgente acties 2021 ten behoeve van informatieveiligheid
Besluit
Een bedrag voor informatieveiligheidsmaatregelen beschikbaar te stellen ten laste van het positieve
exploitatieresultaat uit de 1e burap.

Context
Dagelijks zijn berichten over inbreuken op de informatieveiligheid te lezen. Ook onze ICT-systemen
worden continu en in toenemende mate aangevallen. Waterschap Rivierenland werkt iedere dag aan
de leefbaarheid en veiligheid van het prachtige rivierengebied en zijn inwoners. Veiligheid betekent
voor een steeds groter deel ook informatieveiligheid.
In de eerste helft van 2021 is met hoge prioriteit gewerkt aan de implementatie van een aantal
specifieke maatregelen en aan het opstellen van een drietal plannen. Deze plannen betreffen
kantoorautomatisering, procesautomatisering en fysieke beveiliging. Daaronder vallen een veelheid
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aan projecten. De besluitvorming zal middels de reguliere B&V-cyclus worden behandeld. Besloten is
het tempo te behouden, de meest urgente projecten op te pakken en de activiteiten binnen de
opschaling budgettair te verwerken.
Dit besluit bevat een tweetal elementen:
1.
Activiteiten vanuit de opschaling calamiteit informatieveiligheid.
2.
Nieuwe activiteiten tot en met de besluitvorming in de reguliere B&V-cyclus.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 22 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.

5

