CDH 21 september 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 21 september 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Ontwerp Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
2023-2028/2034
Besluit
-

-

In te stemmen met het ontwerpprogramma Hoogwaterbescherming (HWBP) 2023-2028, onder
voorbehoud van te maken afspraken met betrekking tot het project Gorinchem-Waardenburg
(GoWa) en de kasreeksen voor het project Wolferen-Sprok (WoS) en Streefkerk-Ameide-Fort
Everdingen (SAFE).
Te besluiten om de concept reactiebrief te verzenden aan de Commissie Waterveiligheid van
WSRL, zodat zij de mogelijkheid heeft hierop te reageren.
Te besluiten om de conceptreactie vast te stellen in het CDH van 5 oktober 2021,
Te besluiten om de reactiebrief uiterlijk op 15 oktober 2021 te verzenden aan de
Programmadirectie HWBP en de Unie van Waterschappen.

Context
De programmadirectie Hoogwaterbescherming heeft het ontwerpprogramma
Hoogwaterbescherming (HWBP) 2023-2028/2034 opgesteld en deze ter consultatie aangeboden. De
programmadirectie HWBP vraagt ons uiterlijk 15 oktober 2021 bestuurlijk te reageren. Met de
reactiebrief geeft het bestuur van Waterschap Rivierenland haar reactie op het conceptprogramma
2023-2028/2034 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. WSRL heeft het ontwerpprogramma
beoordeeld. We hebben geanalyseerd of deze overeenkomt met de door ons aangeleverde
programmering en of deze past binnen de kaders van ons waterschap. We stemmen in met dit
ontwerpprogramma onder voorbehoud van te maken afspraken met betrekking tot het project
GoWA en de kasreeksen voor het project WoS en SAFE. We kiezen daarbij voor een strategische
aanvliegroute.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 41-4 conform het
Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017
Besluit
1.
2.

In te stemmen met de resultaten van de beoordeling conform het Wettelijk
Beoordelingsinstrumentarium 2017 van de dijktraject 41-4;
In te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportage aan de Inspectie voor
Leefomgeving en Transport (ILT).

Context
De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen elke 12 jaar moet worden
beoordeeld. Als waterkeringbeheerder van primaire waterkeringen is Waterschap Rivierenland
wettelijk verplicht om deze veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Het Dagelijks Bestuur van het
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waterschap is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten van de veiligheidsbeoordeling aan de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT houdt
namens de Minister toezicht op de beoordeling en controleert of de beoordelingen voldoen aan de
gestelde voorwaarden in de Waterwet en het beoordelingsinstrumentarium.
De Eerste beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans (eerste beoordelingsronde) is
gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2022. In 2023 rapporteert de Minister het
landelijk beeld van deze veiligheidsbeoordeling aan de Eerste en Tweede Kamer. De eerste beoordelingsronde is de opvolger van de 3e toetsronde, die in 2011 werd afgerond. Voor de eerste
beoordelingsronde wordt het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI) gebruikt. De basis
hiervoor wordt gevormd door de "Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017" waarin de regels
voor het toepassen van het WBI zijn vastgelegd. Deze regeling is per 1 januari 2017 van kracht.
Waterschap Rivierenland heeft de opgave om voor 1 januari 2023 in totaal circa 507 km primaire
waterkering te beoordelen, verdeeld over 27 dijktrajecten.
Voor de uitvoering van de eerste beoordelingsronde bij ons waterschap is een plan van aanpak
opgesteld dat op 6 september 2016 is besproken in het CDH. Conform dat plan van aanpak is
inmiddels voor 15 dijktrajecten met een totale lengte van 327 km een veiligheidsoordeel vastgesteld
door het CDH. Deze veiligheidsoordelen zijn vervolgens aangeboden aan ILT. Met deze veiligheidsoordelen is voor de lopende versterkingsprojecten langs de Waal inmiddels een herbeschikking
aangevraagd bij het HWBP.
De beoordelingen van de resterende dijktrajecten van ons waterschap worden in een later stadium
aan het CDH voorgelegd. In de planning is voorzien dat uiterlijk in 2022 voor alle dijktrajecten van ons
waterschap een veiligheidsoordeel beschikbaar is.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Regionale Adaptatie Strategie gemeente Altena
Besluit
-

In te stemmen met bijgevoegde Regionale Adaptatie Strategie "Klimaatadaptatiestrategie 20212027 Altena";
Kennis te nemen van het vervolgproces; opstellen en ondertekenen van een manifest met onze
gebiedspartners en het opstellen van een uitvoeringsagenda;
De Klimaatadaptatiestrategie 2021-2027 Altena ter kennisname aan te bieden aan de leden van
het algemeen bestuur via de nieuwsbrief;
Mandatering van de betrokken bestuurder (M.H.M. Gremmen) om de Adaptatie Strategie en
het op te stellen manifest namens het waterschap te ondertekenen.

Context
Waterschap Rivierenland heeft samen met de gemeente Altena een Regionale Adaptatie Strategie
(RAS) opgesteld, "Klimaatadaptatiestrategie 2021-2027 Altena". Deze strategie is tot stand gekomen
door het voeren van risicodialogen met betrokken partijen uit het gebied (belangenorganisaties,
bedrijvenverenigingen, woningcorporaties, ontwikkelaars, provincie Noord-Brabant). De strategie
beschrijft wat de opgave is in Altena, de uitkomsten van de gevoerde dialogen en de strategie om
hiermee gezamenlijk aan de slag te gaan. Dit laatste rondom een vijftal bouwstenen: bebouwde
omgeving, inwoners en ondernemers, landelijk gebied, het goede voorbeeld, organisatie, financiering
en regels.
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Waterschap Rivierenland maakt samen met de gemeente Altena, Oosterhout, Drimmelen en
Geertruidenberg, Waterschap Brabantse Delta en Brabant Water onderdeel uit van de regio die in
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie WE4Climate (voorheen Werkeenheid 4) is genoemd. Ten
behoeve van de voortgang van het voeren van risicodialogen en het opstellen van een strategie is in
februari 2020 bestuurlijk besloten geen regionale strategie op te stellen voor de gehele werkeenheid.
De keuze is gemaakt dit afzonderlijk voor de gemeente Altena op te pakken. Daarmee wordt er
afgeweken van andere werkregio's. Waar nodig heeft vanzelfsprekend afstemming en samenwerking
met de werkeenheid plaatsgevonden.
De conceptstrategie is na ambtelijke instemming eerder dit jaar doorgenomen met de bestuurders
van waterschap en gemeente. Het bestuurlijke besluitvormingsproces rond de adaptatiestrategie
vindt tevens plaats bij de gemeente Altena.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Regionale Adaptatie Strategie werkregio Veluwezoom
Besluit
-

In te stemmen met bijgevoegde Regionale Adaptatie Strategie "Werkregio Veluwezoom";
Kennis te nemen van het vervolgproces; de concretisering in maatregelen;
De Regionale Adaptatie Strategie "Werkregio Veluwezoom " ter kennisname aan te bieden aan
de leden van het algemeen bestuur via de nieuwsbrief.
De betrokken bestuurder (M.H.M. Gremmen) te mandateren om de Adaptatiestrategie namens
het waterschap de ondertekenen.

Context
In de werkregio Veluwezoom (Arnhem, Rheden, Rozendaal, WSRL, WRIJ, provincie Gelderland) is een
Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. Deze beschrijft de kwetsbaarheden en geeft aan met
welke strategie en ambities de partijen willen werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste
regio.
De concept RAS is in april 2020 ter consultatie voorgelegd aan de stuurgroep, waaronder het
waterschap. Alle ingekomen opmerkingen en gegeven reacties zijn zo goed mogelijk verwerkt,
waaronder die van het waterschap.
Het eindconcept is op 18 juni 2021 door de stuurgroep vrijgegeven voor bestuurlijke besluitvorming
bij alle betrokkenen. Daaronder valt ook besluitvorming in het CDH.
Op basis van deze RAS wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze wordt vertaald naar concrete
aanvragen voor Rijkssubsidie in het kader van het DPRA, naar verwachting in drie tranches, waarbij
de eerste tranche aansluitend is ingediend. In die 1e tranche zitten nog geen projecten die een relatie
hebben met ons grondgebied, maar spelen alleen ten noorden van de Nederrijn. In 2022 zal naar
verwachting de 2e aanvraag worden gedaan.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen
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Voorstel Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard
Vijfheerenlanden
Besluit
-

In te stemmen met bijgevoegde Regionale Adaptatie Strategie "Werkregio Alblasserwaard
Vijfheerenlanden";
Kennis te nemen van het vervolgproces; het opstellen van een uitvoeringsprogramma;
De Regionale Adaptatie Strategie "Werkregio Alblasserwaard Vijfheerenlanden" ter kennisname
aan te bieden aan de leden van het Algemeen Bestuur via de nieuwsbrief.
Heemraad M.H.M. Gremmen te mandateren om de Regionale Adaptatie Strategie namens het
college van Dijkgraaf en Heemraden te ondertekenen.

Context
De partners in de werkregio Alblasserwaard Vijfheerenlanden (Alblasserdam, Papendrecht,
Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Provincie ZuidHolland, Provincie Utrecht en Waterschap Rivierenland) hebben een Regionale Adaptatie Strategie
(RAS) opgesteld. Het beschrijft de klimaatkwetsbaarheden van het gebied en geeft aan met welke
strategie en ambities de partijen willen werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio.
Deze strategie is tot stand gekomen door het voeren van risicodialogen met betrokken partijen uit
het gebied.
De concept RAS is op 14 juli 2021 door de stuurgroep vrijgegeven voor bestuurlijke besluitvorming bij
de bovengenoemde overheden. Waterschap Rivierenland is de trekker van deze werkregio.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst klimaatcatalogus Zuid-Holland
2020-2022
Besluit
-

In te stemmen met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst klimaatcatalogus Zuid-Holland
2020-2022.
Ambtelijk trekker, dhr. D.G.W.C. Willems van werkregio Alblasserwaard Vijfheerenlanden te
mandateren om deze samenwerkingsovereenkomst namens het college van Dijkgraaf en
Heemraden te ondertekenen.

Context
Waterschap Rivierenland werkt in werkregio Alblasserwaard Vijfheerenlanden samen met de
Provincie Zuid Holland. Provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de Zuid-Hollandse
waterschappen de afgelopen jaren gewerkt aan optimalisatie van een online klimaatcatalogus. Voor
het beheer en onderhoud hiervan door de provincie en de waterschappen is het noodzakelijk een
samenwerkingsoverkomst met deze partijen aan te gaan. Dit betreft een formaliteit die pas laat
achteraf duidelijk is geworden. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst worden
de afspraken, rechten en plichten vastgelegd tussen de provincie Zuid Holland, betrokken Zuid
Hollandse waterschappen en de leverancier (Nelen & Schuurmans). Provincie Zuid Holland heeft
daarnaast een betere deal kunnen maken met de leverancier, wat geresulteerd heeft in lagere
kosten voor de online klimaatatlas voor onze Zuid Hollandse werkregio Alblasserwaard
Vijfheerenlanden.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Meerjarenbaggerprogramma 2
Besluit
Het Meerjarenbaggerprogramma 2 vast te stellen.

Context
In 2007 heeft ons Algemeen Bestuur het MJBP 1 (2006-2021) vastgesteld. De uitvoering van het
huidige Meerjarenbaggerprogramma (MJBP) 1 ronden we in 2021 af.
Vanaf 2022 moeten we werken volgens een nieuw Meerjarenbaggerprogramma (MJBP) 2. De
Watervisie 2050 en het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 vormen het kader voor het
nieuwe MJBP 2. Het MJBP 2 bestaat uit een Beleidsplan en een Uitvoeringsprogramma. Het
uitvoeringsprogramma loopt samen met de planperiode van het WBP (van 2022-2027).
Als voorbereiding zijn inmiddels de volgende stappen genomen:
Op 12-03-2019 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden ingestemd met een MJBP+
(overgangsprogramma voor 2021-2022 en 2022-2023) en met het ontwikkelen van een MJBP 2.
Daarbij heeft het CDH de volgende opmerking gemaakt: 'Aan het Algemeen Bestuur in nieuwe
samenstelling zal te gelegener tijd een voorstel voorgelegd gaan worden om te komen tot
differentiatie in de baggercyclus in de verschillende delen van het gebied van het waterschap'.
Dit betreft het voorstel met registratienummer 2019022255.
De commissie Watersysteem heeft in de vergadering van 7 september 2020 de memo evaluatie
MJBP1 behandeld. De conclusie en aanbevelingen uit de evaluatie zijn meegenomen in het
nieuwe MJBP 2.
In de discussie rondom de varianten van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP) heeft
het bestuur de voorkeur uitgesproken over te stappen op gedifferentieerd baggeren voor
hetzelfde budget. Hoe we hier uitvoering aan geven, wordt beschreven in het beleidsplan en
concreet gemaakt in het uitvoeringsprogramma.
Met de verbeterde aanpak van het baggerprogramma werken we gebiedsgericht en zorgen we
binnen het beschikbare budget dat de afgesproken aan- en afvoer mogelijk blijft, dat de
waterkwaliteit verbetert en er voldoende diepte is voor onderhoud en scheepvaart tegen
maatschappelijk verantwoorde kosten.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Het Beleidsplan wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen
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Voorstel Stopzetten samenwerking PBCF Gelders Waterschapsfonds,
besluit over toekenning budget 2021 aan evenement "We Sluiten de
Linies" en besluit over stopzetten jaarlijks budget vanaf 2022
Besluit
De samenwerking met de andere Gelderse waterschappen in het Gelders Waterschapsfonds te
beëindigen en het reeds in de begroting 2021 opgenomen bedrag van € 20.000,-- te gebruiken om
het (cultuur)plan "We Sluiten de Linies" (i.h.k.v. UNHCR werelderfgoed de Nieuwe Hollandse
Waterlinie) te financieren. Voor 2022 en verder komt het jaarlijkse subsidiebedrag van € 20.000,-t.b.v. het Gelders Waterschapsfonds te vervallen en wordt dan niet meer opgenomen in de
begroting.

Context
In 2017 is besloten tot het oprichten van een zogenaamd subsidiefonds op naam onder de vlag van
het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF). Het werd "het Gelders waterschapsfonds", opgericht door
de drie Gelderse waterschappen gezamenlijk. Elk jaar werden de gereserveerde subsidiegelden
(€ 20.000,--) door het waterschap ingelegd in het fonds. De andere Gelderse waterschappen deden
hetzelfde, zodat PBCF kon beschikken over het minimale jaarbedrag van € 50.000,--. Jaarlijks werden
tientallen culturele activiteiten (met een direct verband met water) financieel ondersteund door dit
Gelders waterschapsfonds.
Eén van de deelnemers - Waterschap Vallei en Veluwe - heeft onlangs besloten niet langer deel te
nemen aan het fonds. Daarmee komt het Gelders waterschapsfonds te vervallen, en wordt de
samenwerking met het PBCF beëindigd. Het bedrag van € 20.000,--, opgenomen in de begroting
2021, gaat dus niet meer naar het PBCF.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is UNHCR Werelderfgoed geworden; na Kinderdijk opnieuw
waterrijk werelderfgoed in het WSRL werkgebied. Met het eenmalige evenement 'We sluiten de
linies' werken provincies en waterschappen samen om iconische objecten te belichten en
waterwerken daadwerkelijk te sluiten. Bij WSRL gaat het om Fort Everdingen, Lingesluis Asperen,
Dalempoort Gorinchem en Loevesteinsepoort Woudrichem.
Omdat in de loop van 2021 is gebleken dat het PBCF Gelders Waterschapsfonds als gevolg van de
opzegging van één van de deelnemers niet langer door kan gaan, kan het reeds in de begroting 2021
opgenomen subsidiebedrag van € 20.000,-- aangewend worden om dit eenmalige evenement te
financieren. Vanaf 2022 komt het bedrag niet meer in de begroting.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 21 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.
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