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29 maart 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 29 maart 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Verantwoordingsrapportage 2021 Basisregistraties 

grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO) 

Besluit 
Bijgaande Verantwoordingsrapportage 2021 Basisregistraties grootschalige topografie (BGT) en 
ondergrond (BRO) vast te stellen. 

Context 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is een door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties toegepaste methodiek in de vorm van een enquête/zelfevaluatie voor 
het afleggen van verantwoording ten aanzien van een aantal informatiestelsels door de bronhouders. 
Voor de waterschappen heeft ENSIA betrekking op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De rapportages dienen bestuurlijk te worden vastgesteld. 
Door de rapportages bestuurlijk vast te laten stellen, wordt geborgd dat de noodzakelijke maat-
regelen in beeld zijn bij het bestuur en uitvoering ambtelijk wordt belegd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Presentatie Grondwater voor Thema-avond AB 11 april 2022 

Besluit 
In te stemmen met de presentatie Grondwater voor de Thema-avond (11 april 2022) voor het AB.   

Context 
In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is aangekondigd in de planperiode het grondwaterbeleid 
te herijken. In meerdere bestuurlijke fora van WSRL is gevraagd om hiermee snel te starten. Ook is 
eind vorig jaar de Grondwatervisie van de UvW verschenen. Het op te stellen beleidskader voor 
grondwater bij WSRL vormt de regionale invulling van de Grondwatervisie.  
Op de thema-avond van het Algemeen Bestuur van 11 april 2022 wordt een beeldvormende 
presentatie gegeven over grondwater conform de eerste B van de BOB-structuur. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
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Voorstel Ondertekening Intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen 

Utrecht 

Besluit 

 In te stemmen met de intentieverklaring Klimaatadaptief Bouwen Utrecht en het begeleidend 
schrijven; 

 Heemraad Gremmen te mandateren de intentieverklaring namens het waterschap te 
ondertekenen. 

Context 
In navolging van Zuid-Holland en Gelderland heeft ook de Provincie Utrecht het initiatief genomen 
om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars en waterschappen afspraken te maken 
over het 'klimaatrobuust' maken van gebouwen en de omgeving. Het veranderende klimaat geeft 
uitdagingen. Flinke regenbuien zorgen voor wateroverlast, langdurige droogte en hitte hebben ook 
negatieve effecten. Met slimme aanpassingen aan gebouwen en de directe omgeving daarvan, wordt 
overlast in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. 
 
Utrecht moet ook in de toekomst een waterveilige en gezonde provincie zijn voor haar inwoners. 
Tijdens een speciale bijeenkomst hebben betrokkenen met elkaar vooruitgekeken naar het in de 
praktijk brengen van de afspraken. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de opvang van regenwater 
en het vaker toepassen van groen. Het opvangen van regenwater zorgt voor waterberging en meer 
groen zorgt voor een koelere omgeving. Deze maatregelen dragen bij aan een klimaatbestendige 
woonomgeving.  
 
Inmiddels meer dan veertig partijen hebben afgesproken dat zij zullen bijdragen aan klimaatrobuust 
bouwen en onderschrijven de gezamenlijke afspraken. Ondertekeningen druppelen nog altijd binnen. 
De afspraken zijn bedoeld voor zowel nieuwbouw, als voor aanpassingen aan bestaande gebouwen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 29 maart 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. 


