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CDH 1 februari 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 1 februari 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Slibstrategiestudie 2050 en meerjarenstrategie 

slibverwerking 2022-2028 van HVC 

Besluit 
- In te stemmen met de door HVC vastgestelde slibstrategiestudie 2050 en meerjarenstrategie 

slibverwerking 2022-2028.  
- Het besluit van het CDH van 4 januari 2022 is ter advies voorgelegd aan de Commissie 

Waterketen op 25 januari 2022.  

Context 
HVC verzorgt de slibeindverwerking in de nabije toekomst voor 8 waterschappen. In de afgelopen 
periode werkte HVC en de waterschappen gezamenlijk aan het opstellen van een slibstrategiestudie 
voor de periode tot 2050. Deze studie vormde voor HVC het vertrekpunt voor het opstellen van een 
meerjarenstrategie slibverwerking voor de periode 2022-2028. Onlangs stemde het Algemeen 
Bestuur van de GR Slibverwerking (AB GR) voorlopig met de stukken van HVC in. De documenten 
liggen nu ter consultatie voor bij de dagelijkse besturen van de individuele waterschappen. Zodat de 
heemraad in het AB GR met voldoende rugdekking een stem in het AB GR kan uitbrengen. Na de 
raadpleging volgt de definitieve besluitvorming in het AB GR. 
Waterschap Rivierenland stuurt op het vergroten van de duurzaamheid en de continuïteit van de 
slibeindverwerking. HVC geeft hier met de vastgestelde strategie invulling aan. Waarbij het uitgangs-
punt geldt het slib verwerken tegen een aantrekkelijk tarief. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Veiligheidsbeoordeling dijktrajecten 41-2 en 42-1 

Besluit 
1. In te stemmen met de resultaten van de beoordeling conform het Wettelijk 

Beoordelingsinstrumentarium 2017 van de dijktrajecten 41-2 en 42-1; 
2. 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 
waterschap is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten van de veiligheids-
beoordeling 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 
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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. 
Het betreft nu de resultaten voor de dijktrajecten 41-2 en 42-1. De beoordelingen van de resterende 
dijktrajecten van ons waterschap worden in een later stadium 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 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Ondertekening Pact Groen Groeit Mee 

Besluit 
- Kennis te nemen van de informatiebrief 'Stand van zaken Groen Groeit Mee'; 
- In te stemmen met het Pact Groen Groeit Mee en de ondertekening hiervan; 
- Heemraad Gremmen te mandateren de intentieverklaring namens het CDH te ondertekenen. 

Context 
Bestuurders van gemeenten, provincie Utrecht en waterschappen hebben samen de ambitie 
uitgesproken om 'groen' krachtiger te organiseren in de regio. De provincie Utrecht heeft hiervoor de 
regie op zich genomen en een Plan van Aanpak voor Groen Groeit Mee vastgesteld. (Besproken in 
het BO Utrechtse Waterschappen op 2 september 2020.) Dit plan van Aanpak moet leiden tot een 
gezamenlijk uitvoeringsprogramma met stevige financiering voor de benodigde 'schaalsprong in het 
groen'. De focus van Groen Groeit Mee ligt op recreatief groen, vooral op de verbinding stad-land 
(tegenhanger van de rode opgave), vanuit een breed perspectief: vijf waarden en één daarvan is 
'robuust en zichtbaar water'. Om deze samenwerking te bekrachtigen stellen de deelnemende 
partijen een pact op, waarin wij onze intentie uitspreken om te werken aan de groene opgaven en 
wat wij daarvoor over hebben. In dit bestuursvoorstel lichten we de kern van het Pact toe.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Oplossingsrichting voor al dan niet gebruiken menggranulaat 

Besluit 
De oplossingsrichting 'toepassen menggranulaat met flankerende maatregelen' vast te stellen. 

Context 
Het onderwerp menggranulaat stond vorig jaar meermaals in de bestuurlijke belangstelling. De 
aanleiding hiervoor was de aanwezigheid van plastics in het menggranulaat. Op 7 september 2021 is 
het onderwerp gebruik menggranulaat behandeld in het CDH en heeft het CDH verzocht om een 
aantal zaken nader uit te zoeken. De resultaten van het nader onderzoek leiden tot drie mogelijke 
oplossingsrichtingen voor het al dan niet gebruiken van menggranulaat: 
- Oplossingsrichting 1, het toepassen van menggranulaat is wettelijk toegestaan, heeft geringe tot 

geen financiële consequenties.  
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- Oplossingsrichting 2, het toepassen van menggranulaat met flankerende maatregelen, leidt tot 
grotere financiële consequenties. Deze zijn afhankelijk van de gekozen afwerking en de grootte 
van het project.  

- Oplossingsrichting 3, het sturen op plasticvrije alternatieven staat voorop, leidt tot zeer grote 
financiële consequenties. 

 
Momenteel hanteert het waterschap geen eenduidige werkwijze voor het gebruik van 
menggranulaat. Het waterschap heeft met het kiezen van de oplossingsrichting 2 aangegeven welke 
oplossingsrichting past bij het uitvoeren van onze taak. Als waterschap voeren we onze taak 
doelmatig, kostenbewust, duurzaam en toekomstbestendig uit. Daarnaast volgen we de 
ontwikkelingen in de wetgeving nauwgezet. Het is lastig om de houdbaarheid van de eenduidige 
werkwijze in te schatten. Landelijk staat het onderwerp menggranulaat in de belangstelling. 
Eventuele toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving kunnen leiden tot het bijstellen van onze 
werkwijze. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 1 februari 2022. 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. 


