CDH 16 november 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 16 november 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Maatwerkovereenkomst (MOK) Noord-Brabant
Besluit
-

In te stemmen met de maatwerkovereenkomst Noord-Brabant voor de periode 2022-2027.
Heemraad Mathieu Gremmen te mandateren om namens het CDH de maatwerkovereenkomst te
ondertekenen.

Context
De afgelopen jaren hebben we steeds afspraken gehad met de provincie Noord-Brabant over de
samenwerking aan de water- en natuuropgaven. De huidige afspraken over de wateropgaven zoals
Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 liggen vast in de STUW (Samenwerkingsovereenkomst tot
Uitvoering van Waterdoelen). Deze overeenkomst loopt af op 22 december 2021.
Er is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst ter vervanging van de STUW. De provincie Noord-Brabant en
de Noord-Brabantse waterschappen hebben op 3 maart 2021 in het GS-Bond overleg de Koepelovereenkomst Groenblauw vastgesteld waarin de samenwerkingsprincipes voor de periode tot en met
2027 zijn vastgelegd. Aanvullend op deze Koepelovereenkomst wordt per waterschap een maatwerkovereenkomst opgesteld (MOK). Hierin zijn concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die het
waterschap uitvoert en de financiering hiervan.
De MOK tussen Waterschap Rivierenland en de provincie Noord-Brabant treedt in werking na
ondertekening ervan door beide Partijen en eindigt 22 december 2027 bij het aflopen van de planperiode
van het nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Zienswijze op ontwerpbesluit Aanwijzing ASV-gebieden voor de
drinkwatervoorziening door Gedeputeerde Staten van Gelderland
Besluit
De zienswijze naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland te versturen.

Context
De afgelopen jaren heeft de Provincie Gelderland een proces doorlopen om te komen tot het aanwijzen
van Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) voor drinkwatervoorziening uit grondwater. De opgave is
om 55 miljoen m3 per jaar (bruto, inclusief schuifruimte) en 45 miljoen m3 per jaar (netto) in ASVgebieden in Gelderland te reserveren. Afwisselend hebben heemraad Gremmen en heemraad Driessen
deelgenomen aan de bestuurlijke overleggen rond de ASV's. Het ontwerpbesluit met bijlagen ligt van
20 oktober tot en met 30 november 2021 ter visie. In grote lijnen is de aanwijzing van de ASV-gebieden
in het Gelders rivierengebied acceptabel zodat we ermee kunnen instemmen. In een zienswijze kunnen
we dit uitspreken en kunnen we nog enkele overgebleven opmerkingen maken.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen
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Voorstel Aanvraag krediet ten behoeve van de Overdracht Stedelijk
Water (vooronderzoeken 3-tal gemeenten)
Besluit
Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve
van de Overdracht Stedelijk Water voor 3-tal gemeenten.
Het gaat in deze fase om advieskosten voor:
het opstellen van een beheer en onderhoudsplan stedelijk water in de Gemeente Altena,
het uitlaten voeren van een meetopdracht watersysteem in de gemeente Vijfheerenlanden en
het uitlaten voeren van een meetopdracht watersysteem in de gemeente West Betuwe.

Context
De stand van zaken rondom de Overdracht Stedelijk Water (OSW) op dit moment is:
a) In 16 van de 26 gemeenten in ons beheergebied hebben we OSW volledig afgerond.
b) In 2 gemeenten (Tiel en Lingewaal) ronden we dit jaar (2021) de laatste administratieve
handelingen af rond de eigendomsoverdracht.
c) In de gemeente Buren kunnen we dit jaar nog het bestuurlijk proces afronden. De administratieve
eigendomsoverdracht bij notaris en Kadaster volgt daarop op, met complete afronding in 2022.
d) In de gemeenten Altena, Vijfheerenlanden en West Betuwe is het proces van OSW opgestart.
e) In vier andere gemeenten (Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Papendrecht)
moet de overdracht van stedelijk water nog opgestart worden. Hiervoor is een planning
afgesproken met als einddatum 2026. Daarbij starten we met een nieuwe gemeente zodra het
bestuurlijk proces bij één van de onder d) genoemde gemeenten is afgerond.
In de Meerjarenbegroting is voor de OSW een bedrag opgenomen van € 658.000. Voor een aantal
specifieke voorbereidende activiteiten ten behoeve van de OSW is een krediet beschikbaar gesteld voor
de volgende activiteiten:
- het opstellen van een beheer en onderhoudsplan gemeente Altena (€ 20.000);
- het uit laten voeren van de meetopdrachten in het watersysteem van de gemeente
Vijfheerenlanden (€ 12.500);
- het uit laten voeren van de meetopdrachten in het watersysteem van de gemeente West
Betuwe (€ 7.500).
Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op offertes en raamovereenkomsten. Daarnaast wordt een
bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen in de kredietaanvraag:
- Onvoorziene kosten (€ 10.000).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Overdracht stedelijk water Buren
Besluit
-

-

In te stemmen met de overdracht van ca. 3 km watergang in het kader van Overdracht stedelijk
water in Buren.
In te stemmen met de overeenkomst "Overdracht stedelijk water van de gemeente Buren aan
Waterschap Rivierenland", conform bijgevoegd concept en deze te zijner tijd ondertekenen; zie
bijlage 1.
Het afdelingshoofd Omgeving en Communicatie (M. Wierda) te machtigen om als
vertegenwoordiger van het waterschap de overeenkomst namens het waterschap te ondertekenen.
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-

De eenmalige kosten van € 25.000,-- te dekken uit het reeds bestaande krediet van project
Uitvoering waterplan Buren.
De exploitatielasten op te nemen in de begroting 2023 en volgende jaren.

Context
Gemeenten zijn in het stedelijk gebied van oudsher nog vaak verantwoordelijk voor beheer en
onderhoud van een groot aantal watergangen. Op grond van de verdeling van taken en bevoegdheden
tussen gemeente en waterschap is het beleid van het waterschap erop gericht de watergangen en
kunstwerken binnen de bebouwde kom die van belang zijn voor regionaal waterbeheer meer te
beschermen door het toekennen van een A-status, en deze in beheer en eigendom brengen bij het
waterschap. Medio 2010 heeft Waterschap Rivierenland herziene criteria voor deze overdracht van
stedelijk water vastgesteld.
De afgelopen periode is samen met de gemeente Buren invulling gegeven aan het beleid van
Waterschap Rivierenland ten aanzien van de overdracht van stedelijk water. Het waterschap en de
gemeente hebben gezamenlijk het gehele stedelijke watersysteem (deel binnen de bebouwde kom) van
Buren beschouwd aan de hand van de door het waterschap opgestelde criteria voor overdracht. Voor
een (beperkt) aantal watergangen geldt dat deze op basis van de criteria naar een A-status
opgewaardeerd moeten worden. Met betrekking de opwaardering en de daaraan gekoppelde
overdracht van het onderhoud en het eigendom zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd
in de Overeenkomst "Overdrachtsdocument stedelijk water van de gemeente Buren aan Waterschap
Rivierenland".

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Plan van Aanpak Future Dikes en subsidieaanvraag Regeling
subsidies Hoogwaterbescherming (Innovatie)
Besluit
1.
2.

Het aangepast Plan van Aanpak Future Dikes - sterke soortenrijke grasbekleding vast te stellen.
In te stemmen met het aanvragen van subsidie voor uitvoering van het project Future Dikes ten
bedrage van € 2.858.902,-- (100% gesubsidieerd).

Context
Waterkeringbeheerders staan voor een grote versterkingsopgave binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De projecten spelen zich af in een context van wijziging van instrumentarium
(BOI2023) en uitgangspunten, klimaatontwikkeling met toenemende droogte en een wereldwijde
afname van biodiversiteit. Het kennis- en innovatieproject Future Dikes wil door onderzoek en
kennisontwikkeling aantonen dat soortenrijkdom bijdraagt aan de erosiebestendigheid van
grasbekledingen op dijken. Doel van het onderzoek is om parameters genereren om soortenrijke
grasbekledingen in te bedden in het ontwerp- en beoordelingsinstrumentarium en middelen en
protocollen ontwikkelen die het mogelijk maken sterke en duurzame dijkbekledingen aan te leggen en
te beheren.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda
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Voorstel Eindrapport Herbeoordeling en verkenning kadeversterking
Alblasserwaard Vijfheerenlanden (tranche 1) en vaststellen
voorkeursalternatief
Besluit
1. Kennis te nemen van het eindrapport "Herbeoordeling en Verkenning kadeversterking
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (tranche 1)";
2. Vooruitlopend op de consultatie van de Commissie Watersysteem een standpunt te bepalen met
betrekking tot het daarin beschreven voorkeursalternatief en de scope voor de planuitwerking (CDH
19 oktober 2021)
3. De Commissie Watersysteem te informeren en te consulteren over de uitkomsten van de
herbeoordeling en verkenning kadeversterking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (tranche 1) door
middel van bijgevoegde presentatie en bestuurlijke synopsis;
4. Na consultatie van de Commissie Watersysteem het voorkeursalternatief vaststellen als scope voor
de planuitwerking.

Context
Binnen het programma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) zorgt Waterschap Rivierenland voor
een integrale aanpak van de wateropgaven in het betreffende gebied. Belangrijk onderdeel van het
programma is het op orde brengen van de regionale waterkeringen (boezemkades). Deze totale opgave
realiseert het waterschap in twee rondes (tranches). Tranche 1 van de kadeversterkingsopgave omvat
ruim 70 km boezemkades, voornamelijk gelegen in het landelijk gebied. In de in 2020 en 2021
uitgevoerde herbeoordeling en verkenning van de boezemkades binnen tranche 1 is bepaald welk deel
van de kades daadwerkelijk de komende jaren versterkt moeten worden. Per kadevak is een
voorkeursalternatief bepaald mede aan de hand van een opgesteld afwegingskader. In het
afwegingskader zijn de kansrijke alternatieven gescoord op een aantal thema's om zo tot het
voorkeursalternatief te komen. Tevens is aangegeven voor welke kades alleen een hoogtemaatregel
voldoende is.
Met de provincie Zuid-Holland is in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesproken gelijktijdig en
integraal met de kadeversterking, ook een ecologische verbindingszone (EVZ) met natuurvriendelijke
oevers (KRW) te realiseren in de Alblasserwaard.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 16 november 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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