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CDH 7 september 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 7 september 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Vaststellen van het definitieve crisisplan 

Besluit 
- Het definitieve crisisplan vaststellen. 
- De commissie Middelen informeren over de vaststelling van het definitieve crisisplan. 
- Het definitieve crisisplan publiceren op de website van het waterschap en op Stroom. 
- De veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat en omliggende waterschappen via een mailbericht 

informeren over de vaststelling van het definitieve crisisplan en de publicatie ervan op de 
website van het waterschap.  

Context 
Het huidige calamiteitenplan is herzien en heet nu het crisisplan. Het crisisplan maakt onderdeel uit 
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 een 
herziene versie 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 heeft het CDH op 16 maart 2021 een ontwerpversie van 
het crisisplan vastgesteld en vervolgens voor commentaar voorgelegd aan de besturen van de vijf 
inliggende veiligheidsregio's. De provincies zijn geïnformeerd. Van twee veiligheidsregio's is een 
reactie ontvangen. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie van het 
crisisplan. Het CDH heeft nu, conform artikel 5.29 van de Waterwet het crisisplan definitief 
vastgesteld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Zienswijze op het Ontwerp Regionaal Waterprogramma Zuid-

Holland  

Besluit 
- Kennis te nemen van het ontwerp regionaal waterprogramma van de provincie Zuid-Holland; 
- In te stemmen met de zienswijze op het ontwerp regionaal waterprogramma van de provincie 

Zuid-Holland. 

Context 
Het ontwerp regionaal waterprogramma beschrijft hoe de provincie uitwerking geeft aan Europese 
richtlijnen over water, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico's. Naast deze 
verplichte onderdelen bevat het Zuid-Hollandse regionaal waterprogramma ook niet-verplichte 
onderwerpen, zoals zoetwatervoorziening, wateroverlast en waterrecreatie. Hiermee laat provincie 
Zuid-Holland zien hoe ze samen met haar partners werkt aan een regionaal watersysteem dat 
bijdraagt aan een gezond, veilig, aantrekkelijk, concurrerend en bereikbaar Zuid-Holland. Het 
regionaal waterprogramma is van groot belang voor de waterschappen en zou in lijn moeten zijn met 
ons waterbeheerprogramma. 
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In 2020 en begin 2021 hebben al verschillende plannen ter inzage gelegen, waaronder de het 
ontwerp-Omgevingsbeleid, de ontwerp-Provinciale Milieuverordening en de Omgevingsverordening. 
De inspraakreacties van de waterschappen concentreerden zich met name op de thema's 
klimaatadaptatie en de relatie water en ruimtelijke ordening/ontwikkeling. Als onderdeel van het 
regionaal waterprogramma liggen tevens de bijlagen beleidskader grondwaterkwaliteit, operationeel 
grondwaterbeleid en ontwerp KRW-nota ter inzage. Het grondwaterbeleid is in beweging. Er is 
discussie over het mogelijk verschuiven van verantwoordelijkheden en taken naar de waterschappen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Zienswijze Ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de 

provincie Zuid-Holland 

Besluit 
- Kennis te nemen van de ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-

Holland; 
- In te stemmen met de opgestelde zienswijze op het ontwerp Herziening 2021 Omgevingsbeleid 

van de provincie Zuid-Holland. 

Context 
Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet werken de provincies aan het samenbrengen van 
verschillende beleidsplannen voor de fysieke leefomgeving tot één integraal Omgevingsbeleid. Het 
provinciale omgevingsbeleid wordt stap voor stap aangepast. De Ontwerp Herziening 2021 
Omgevingsbeleid heeft betrekking op meerdere onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen zijn: 
ruimtelijke kwaliteit, bedrijventerreinen, grote ruimtevragers, optimalisatie woningbouwplannen, 
sociaal en betaalbaar wonen, molenbiotopen, bos en bomen, gezond en veilig, externe veiligheid, 
recreatiewoningen, mobiliteit, boom- en sierteeltgebied Boskoop en grote buitenstedelijke 
bouwlocaties. 
In 2020 en begin 2021 hebben al verschillende plannen ter inzage gelegen, waaronder de het 
ontwerp-Omgevingsbeleid, de ontwerp-Provinciale Milieuverordening en de Omgevingsverordening. 
De inspraakreacties van de waterschappen concentreren zich met name op de thema's 
klimaatadaptatie en de relatie water en ruimtelijke ordening/ontwikkeling. Ook ditmaal zijn dat de 
belangrijkste punten waarvoor we meer aandacht vragen. De provincie Zuid-Holland heeft, in 
tegenstelling tot andere provincies en de waterschappen, klimaatadaptatie niet als zelfstandig 
beleidsthema bestempeld. Het is versnipperd over verschillende thema's. Daardoor dreigt het niet de 
aandacht te krijgen die ervoor nodig is om klimaatbestendig en waterrobuust te worden. 
Het doel van de zienswijze is om de provincie Zuid-Holland te verzoeken klimaatadaptatie als 
(voorlopig) eigenstandig thema te benoemen (zoals wij zelf, andere waterschappen en andere 
provincies doen) i.p.v. het als los onderdeeltje van andere ruimtelijke thema's te beschouwen. Ook 
de rol die water speelt in het ruimtelijke dossier zou wat ons betreft sterker kunnen worden. We 
willen dit samen met de provincie en andere waterschappen beter invullen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 7 september 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. 


