CDH 15 februari 2022 terugkoppeling
In de vergadering van 15 februari 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Ontwerp-voorkeursbesluit gemaal en boezemkanaal
Hardinxveld
Besluit
-

Het ontwerp-voorkeursbesluit vast te stellen met de aanwijzing van alternatief 'tracé A' voor het
boezemkanaal en alternatief 'Lang' voor het boezemgemaal.
De 'Nota Voorkeursalternatief gemaal en boezemkanaal Hardinxveld' vrij te geven voor de
terinzagelegging door het waterschap gezamenlijk met het ontwerp-voorkeursbesluit.

Context
Het watersysteem in de Alblasserwaard dat in de loop van ruim 650 jaar is ontstaan, staat niet meer
gesteld voor de huidige wateropgaven. In de toekomst nemen als gevolg van veranderingen in het
klimaat, de problemen alleen maar toe. Een integrale benadering van de wateropgaven is cruciaal
voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het watersysteem. Het Algemeen Bestuur
heeft in 2017 een historisch besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard
anders te gaan inrichten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na zes eeuwen water
aan- en afvoer via Kinderdijk is het tijd om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te voegen.
In een integrale visie is in september 2017 een nieuwe indeling van dit watersysteem vastgesteld
waarbij het waterbeheer gesteld staat voor de toekomst. Op 27 november 2020 heeft het Algemeen
Bestuur de nadere locatiekeuze voor nieuwe boezembemaling voor de Overwaard bij Hardinxveld
definitief vastgesteld. Hiermee kan rond 2026 invulling worden gegeven aan het eerdere besluit voor
een toekomstbestendig watersysteem. In vervolg hierop dient richting 2035 nog een besluit te
worden genomen over een volgende stap in de inrichting van dit watersysteem.
In navolging van de locatiekeuze in het Algemeen Bestuur heeft het college van Dijkgraaf en
Heemraden (CDH) op 11 mei 2021 het locatiebesluit vastgesteld. Daarmee is de locatie ten oosten
van de woonkern Hardinxveld aangewezen voor de bouw van het nieuwe boezemgemaal en een
nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de locatie van het nieuwe boezemgemaal. Hierbij is
inbegrepen een maatregel voor verruiming van de bocht in de Giessen bij Giessen-Oudekerk.
Vervolgens zijn de deelmaatregelen gemaal en boezemkanaal bij Hardinxveld uitgewerkt en zover
gereed om hierover een ontwerp-voorkeursbesluit te nemen. Op twee momenten is de commissie
Watersysteem geïnformeerd en geconsulteerd. De laatste keer was op 24 januari 2022. Hierbij
hebben nagenoeg alle fracties aangegeven in te stemmen met de door het CDH voorgestelde keuze.
Voor de Bocht Giessen-Oudekerk is reeds op 2 november 2021 een ontwerp-voorkeursbesluit
genomen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen
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Voorstel Integraal bestuursvoorstel Waterschapsverordening
Waterschap Rivierenland, Onderhoudsverordening wateren en
waterkeringen Waterschap Rivierenland, Projectplan leggers,
wijzigingen legger wateren 2022 en wijzigingen legger waterkeringen
2022
Besluit
In ontwerp vaststellen en ter inzage leggen van:
Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland,
Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland,
Projectplan leggers,
wijzigingen legger wateren 2022 en
wijzigingen legger waterkeringen 2022.

Context
Wanneer de Omgevingswet in gaat willen we als waterschap werken met een waterschapsverordening, een onderhoudsverordening en leggers die voldoen aan de eisen van de nieuwe wet.
Hoewel de ingangsdatum van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, is besloten deze set nu ter
inzage te leggen en vast te stellen. De leggers worden vastgesteld onder de Waterwet, zodat we
direct ons voordeel kunnen doen met deze bijgewerkte situatie. De Waterschapsverordening en
Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen treden dan synchroon met de Omgevingswet in
werking. Er komt nu één set naar buiten waarop de omgeving kan reageren en staan er daarbij goed
gesteld voor als de Omgevingswet ingaat.
Deze verordeningen en leggers zijn in concept opgesteld en zullen vanaf 22 februari 2022, 6 weken
ter inzage worden gelegd. De omgeving krijgt dan de gelegenheid hier zienswijzen op in te dienen.
Dit wordt via een uitgebreide communicatiecampagne onder de aandacht gebracht. Hiervoor is
gekozen omdat:
- er sprake is van nieuwe producten (de 'Keur' vervalt);
- de kaarten in lijn zijn gebracht met de landelijk gebruikte Basiskaart Grootschalige Topografie
(BGT) en door deze verfijning de kaarten op onderdelen zijn gewijzigd;
- de burgers en bedrijven zo worden meegenomen in de veranderingen onder de
Omgevingswet.
Na verwerking van alle reacties worden de stukken ingebracht voor besluitvorming in de ABvergadering van 1 juli 2022.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouders
J.C. Verdaas, M.H.M. Gremmen, G.V. den Hartog, M.P. Laeven

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 15 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.
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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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