CDH 30 november 2021 terugkoppeling
In de vergadering van 30 november 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Oplevering geactualiseerd register van
verwerkingsactiviteiten WSRL
Besluit
Kennis te nemen van het geactualiseerde register van verwerkingsactiviteiten.

Context
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het waterschap verplicht om
een register van verwerkingsactiviteiten aan te leggen. Dit register beschrijft alle verwerkingen van
persoonsgegevens van het waterschap. De gegevens die in dit register moeten worden opgenomen
zijn vastgelegd in artikel 30 van de AVG. De AVG stelt geen vormvereisten, anders dan dat het
register in schriftelijke vorm, waaronder digitaal, opgesteld dient te zijn. Het register dient op
verzoek ter beschikking te worden gesteld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Het register hoeft
niet openbaar te worden gemaakt.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Subsidievaststelling Realisatiefase Vianen Oost en Vianen
Hazelaarplein.
Besluit
In te stemmen met de aanvragen voor de subsidievaststelling van de realisatiefase project Vianen.

Context
Binnen Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (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 project Vianen bevindt zich aan het einde van de realisatiefase. Het project heeft in december
2020 en in juli 2021 de definitieve subsidiebeschikkingen van respectievelijk Vianen Oost en Vianen
Hazelaarplein ontvangen op basis van herijking na gunningsresultaat van de uitvoerende partij. De
scope van de realisatiefase betrof 904 meter voor Vianen Oost en 261 meter voor Vianen
Hazelaarplein.
De uitvoering van deze dijkversterking (inclusief Hazelaarplein) is gestart in juli 2020 en afgerond in
mei 2021. Vianen Hazelaarplein is later formeel toegevoegd aan het realisatiecontract. Hoewel het in
de praktijk als één integraal project is opgepakt, is de subsidieverlening administratief voor de
realisatiefase afzonderlijk voor Vianen Oost en Vianen Hazelaarplein aangevraagd.
Het betreft nu de afrondende, administratieve stap. Nu de realisatiefase is afgerond kan de
subsidievaststelling voor zowel Vianen Oost en Vianen Hazelaarplein worden aangevraagd bij de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat via bijgaande brieven; één brief voor Vianen Oost en
Vianen Hazelaarplein.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
H. Roorda

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Gelderland
en Waterschap Rivierenland 2022-2027
Besluit
-

In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Gelderland en Waterschap
Rivierenland 2022-2027.
Mathieu Gremmen te mandateren om namens het CDH de samenwerkingsovereenkomst te
ondertekenen.

Context
Al geruime tijd werken de provincie Gelderland en waterschap Rivierenland samen aan het realiseren
van water- en natuurdoelen. Daarvoor werd in 2009 de zogeheten 'waterovereenkomst' afgesloten
tussen beide partijen. De projecten in deze waterovereenkomst hadden betrekking op doelen van
het waterschap en doelen van de provincie. In 2012 is de 'waterovereenkomst' verlengd tot en met
2015. Het totale volume aan projecten bedroeg ongeveer € 22,4 miljoen. Deze samenwerking beviel
goed en werd voor de periode 2015-2021 voortgezet in een nieuwe waterovereenkomst. Het totale
volume aan projecten bedroeg in deze periode € 6,6 miljoen.
In 2020 is gestart met gesprekken over een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst. De intentie was
om deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst qua type onderwerpen te verbreden. Daarom is
gekozen om niet meer de term "waterovereenkomst" te gebruiken, maar de meer algemene term
"Samenwerkingsovereenkomst". In het vervolg van 2020 en in 2021 is er op ambtelijk niveau
onderhandeld over de inhoud en de voorwaarden van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
over de periode 2022-2027. Dit was bij momenten een taai proces. Een aantal keren is de stand van
zaken tussentijds teruggekoppeld aan het BOGW (Bestuurlijk Overleg Gelderse Waterschappen).
Parallel is ook met Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rijn en IJssel gewerkt aan nieuwe
samenwerkingsovereenkomsten.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 30 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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