
1 

CDH 14 december 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 14 december 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Vaststellen in rekening te brengen uurtarieven bij derden 

2022 

Besluit 
1. In rekening te brengen uurtarieven bij derden 2022 conform bijlage 1 vast te stellen; 
2. In rekening te brengen uurtarieven bij derden 2021 in te trekken; 
3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022. 

Context 
Op grond van artikel 15 lid 2 van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap 
Rivierenland dient het dagelijks bestuur zorg te dragen voor actuele tarieven, prijzen en kosten van 
de in artikel 15 lid 1 bedoelde rechten, diensten en zaken. Hiertoe behoren ook de tarieven van de bij 
derden in rekening te brengen (uur)tarieven (waaronder de uurvergoeding voor schouwwerkzaam-
heden). De uurtarieven voor 2022 zijn vastgesteld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Resultaten analyse maaivelddaling Alblasserwaard met 

uitgangspunten voor het peilbesluit Alblasserwaard 

Besluit 
- Kennis te nemen van de resultaten van de analyse van maaivelddaling in de Alblasserwaard. 
- De uitgangspunten voor het nieuwe Peilbesluit Alblasserwaard vast te stellen. 

Context 
De herziening van het Peilbesluit Alblasserwaard stond gepland voor 2020. Op 12 november 2019 
heeft het CDH de herzieningstermijn van het Peilbesluit Alblasserwaard verlengd tot oktober 2022. 
Daarmee werd het mogelijk om zo nauwkeurig mogelijk de actuele maaiveldhoogte en de opge-
treden en de te verwachten maaivelddaling te bepalen. Deze analyse van de maaivelddaling is een 
onderdeel van het peilbesluit Alblasserwaard. Op basis van deze analyse, bepalen we de uitgangs-
punten voor het opstellen van het Peilbesluit Alblasserwaard. Deze uitgangspunten hebben vooral 
betrekking op de waterpeilen in relatie tot de maaivelddaling. 
 
Begin 2020 is de problematiek van de bodemdaling besproken tijdens een thema-avond van het 
Algemeen Bestuur (AB). Vervolgens is op 21 februari 2020 in het AB de notitie "Positiebepaling 
Bodemdaling in het Veenweidegebied" behandeld. Het AB sprak daarbij de voorkeur uit voor een 
"samenwerkende rol" en voor rolvastheid. Ook werd door het AB gepleit voor metingen om de 
feitelijke daling van het maaiveld vast te stellen. Ten slotte werd geconcludeerd dat het onderwerp 
Bodemdaling terug zou moeten komen in het AB. Dat gebeurt nu op 18 februari 2022. 
 
Met de maaiveldanalyse wordt de maaivelddaling in de Alblasserwaard bepaald. Op basis hiervan 

worden uitgangspunten voor de herziening van peilbesluit Alblasserwaard geformuleerd.  
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2021 

Besluit 
- Deze veiligheidsrapportage voor kennisgeving aannemen.  
- Na behandeling in het CDH het voorstel ter informatie sturen naar het Algemeen Bestuur en de 

commissie Waterveiligheid. 
- Nadat de stukken zijn toegezonden aan het bestuur en de commissie, de interne en externe 

communicatie uitvoeren volgens hoofdstuk 5. 
- De volledige rapportage toezenden naar de volgende organisaties: 

- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); 
- Unie van Waterschappen, de secretaris WWK; 
- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden; 
- Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; 
- Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 
- Veiligheidsregio Utrecht; 
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Context 
De Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2021 schetst het veiligheidsbeeld van de primaire 
waterkeringen van Waterschap Rivierenland op peildatum 15-10-2021. Dit beeld bestaat uit 
informatie over de beoordeling, de versterkingen, de inspecties en beheersmaatregelen die nodig 
zijn tijdens hoogwater. De rapportage informeert hiermee het bestuur over de veiligheid en geeft 
informatie aan de calamiteitenorganisatie voor bijzondere beheersmaatregelen wanneer opschaling 
noodzakelijk is. 
 
Naast het veiligheidsbeeld licht de rapportage de stand van zaken over de organisatie van de 
zorgplicht toe. Waterschap Rivierenland heeft de wettelijke taak om de primaire keringen aan de 
veiligheidseisen te laten voldoen en daarvoor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te 
verzorgen. Door middel van interne audits vindt toetsing van het Kader Zorgplicht Primaire Water-
keringen plaats. De Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2021 beschrijft, op basis van de 
interne audits, de huidige status over de organisatie van de zorgplicht.  
 
De rapportage is een middel om verantwoording af te leggen aan de burger en het algemeen 
bestuur, als vertegenwoordiging van deze. Tevens constateert de rapportage risico's en voedt de 
organisatie ten behoeve van interne sturing en besluitvorming. Centraal staat de analyse en 
presentatie van gegevens uit de betrokken processen die in onderlinge samenhang tot 
veiligheidsrisico's leiden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
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Voorstel Subsidievaststelling Planuitwerkingsfase Dijkversterking 

Wolferen Sprok 

Besluit 
In te stemmen met de aanvraag voor de subsidievaststelling van de planuitwerkingsfase project 
Wolferen Sprok. 

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 Wolferen Sprok heeft in december 2019 de subsidiebeschikking voor de planuitwerkings-
fase ontvangen. Deze planuitwerkingsfase is gestart in januari 2019 en afgerond in mei 2021 met het 
vastgestelde en goedgekeurde Projectplan Waterwet. Nu de planuitwerkingsfase is afgerond kan de 
subsidievaststelling worden aangevraagd bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Herbenoeming commissielid-plv voorzitters gezamenlijke 

adviescommissie Awb met WSHD 

Besluit 
In te stemmen met de herbenoeming van een lid/ vervangend voorzitter van de gezamenlijke 
adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta voor een termijn van vier jaar. 

Context 
De behandeling van bezwaarschriften is opgedragen aan een onafhankelijke commissie die advies 
uitbrengt aan het bestuur. Deze adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) adviseert 
desgevraagd ook over ingekomen klaagschriften. In de Verordening behandeling bezwaren en 
klachten voor Waterschap Rivierenland is de wijze van benoeming en de werkwijze van de commissie 
vastgelegd. De adviescommissie Awb behandelt geen bezwaren op fiscaal en rechtspositioneel 
gebied. De commissie bestaat uit acht leden die tevens plaatsvervangend voorzitter zijn. De 
bevoegdheden ten aanzien van (her)benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter(s) leden van 
de commissies liggen bij het Algemeen Bestuur.  
 
Op grond van artikel 7 van de Verordening behandeling bezwaren en klachten treden de 
leden/plaatsvervangend voorzitters van de commissie af na een periode van vier jaar. Zij kunnen 
eenmaal worden herbenoemd. Met ingang van 1 januari 2022 eindigt de zittingstermijn van het 
commissielid de heer mr. dr. F.A.G. Groothuijse. Gezien zijn kwalificaties, het bestuurlijk, juridisch, 
technisch inzicht en deskundigheid op het terrein van het bestuursrecht wordt genoemd 
commissielid herbenoemd voor de adviescommissie Awb voor een periode van vier jaar. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Wijziging van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling 

Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend mandaatregister 

Besluit 
De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 met bijbehorend 
mandaatregister te wijzigen conform bijgevoegd concept-besluit en deze wijzigingen in te laten gaan 
per 1 januari 2022. 

Context 
Jaarlijks wordt bekeken of de Ambtelijke bevoegdhedenregeling met bijbehorend mandaatregister 
dient te worden aangepast naar aanleiding van veranderde externe regelgeving of veranderde 
(interne) omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat het AB op strategisch niveau de kaders stelt, 
het CDH op tactisch niveau richting geeft, terwijl de uitvoering is belegd bij de ambtelijke organisatie. 
Binnen de ambtelijke organisatie worden de verantwoordelijkheden belegd op het niveau dat 
passend is bij de verantwoordelijkheden, conform de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling 
Horizon 2025. De opgenomen wijzigingen liggen in het verlengde van deze uitgangspunten en leiden 
tevens tot een verbeterde mandaatregeling. Externe regelgeving noopte bij deze jaarlijkse herziening 
niet tot een aanpassing van de mandaatregeling. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Project nafase KIS, onderzoek commissie Van der Vlist 

Besluit 
De kosten voor het onderzoek van de Commissie van der Vlist naar de schadeafhandeling van 
dijkversterkingsproject Kinderdijk Schoonhovensveer (KIS) ten laste brengen van de post onvoorzien 
2021. 

Context 
Op 14 april 2021 is een rapport ontvangen van de heer van Baars met als titel "De Lekdijk is 
lekgestoken". In het rapport werd gemeld dat de veiligheid van de Lekdijk tussen Kinderdijk en 
Schoonhovenseveer in het geding is. De oorzaak zou zijn gelegen in de toegepaste constructieve 
elementen, de grondophogingen en de uitvoering daarvan. Vanwege de ernst van de situatie en de 
commotie in de streek werd besloten om de crisis organisatie van het waterschap op te schalen tot 
coördinatiefase 3 met het waterschapsbeleidsteam (WBT).  
 
Door het WBT is in april 2021 besloten om de bewering van de heer van Baars te laten toetsen door 
een onafhankelijk partij. Deltares is gevraagd om deze toetsing uit te voeren in 2 fasen. Fase 1 had 
betrekking op de veiligheid van de betroffen waterkering. Deltares heeft in dat verband begin juli 
2021 gerapporteerd dat de waterkering veilig is. Hiermee was fase 1 afgerond. Op basis hiervan is op 
7 juli 2021 besloten om af te schalen en om fase 2 van het onderzoek van Deltares op te starten. In 
fase 2 kijkt Deltares meer in detail naar de verschillende aspecten uit het rapport van de heer van 
Baars. De definitieve resultaten hiervan komen, samen met een extra toets door ENW, beschikbaar in 
de eerste week van februari 2022. 
 
Naast de onderzoeken van Deltares, is op verzoek van ons waterschap een externe commissie 
opgericht onder leiding van de heer Van der Vlist. Deze commissie is gevraagd om advies te geven 
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over de schadezaken die verbonden zijn aan de dijkversterking KIS en om op basis daarvan een 
mogelijke doorvertaling te maken naar andere dijkversterkingen van ons waterschap. De commissie 
Van der Vlist is in juli 2021 van start gegaan. De resultaten van deze commissie worden verwacht in 
januari 2022. 
 
De conclusies en aanbevelingen van de commissie Van de Vlist en de resultaten van Deltares zullen 
begin 2022 worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak zal ingaan op de 
afhandeling van de schadezaken bij KIS, op de gevolgen voor lopende en nieuwe dijkversterkingen en 
op de verbeterpunten voor de organisatie. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 14 december 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. 


