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CDH 12 april 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 12 april 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Veiligheidsbeoordeling dijktrajecten 24-1, 37-1 en 38-1 

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

Beoordelingsinstrumentarium 2017 van de dijktrajecten 24-1, 37-1 en 38-1; 
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 
veiligheidsbeoordeling 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 
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. 
 
Voor de uitvoering van de eerste beoordelingsronde bij ons waterschap is een plan van aanpak 
opgesteld dat op 6 september 2016 is besproken in het CDH. Conform dat plan van aanpak is 
inmiddels voor 18 dijktrajecten met een totale lengte van 392km een veiligheidsoordeel vastgesteld 
door het CDH. Deze veiligheidsoordelen zijn vervolgens aangeboden aan ILT. Met deze 
veiligheidsoordelen is voor de lopende versterkingsprojecten langs de Waal inmiddels een 
herbeschikking aangevraagd bij het HWBP. 
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 
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Voorstel Voorkeursbesluit bocht Giessen-Oudekerk en baggeren 

benedenstroomse deel Giessen 

Besluit 
- Het voorkeursbesluit bocht Giessen-Oudekerk met de keuze van een onderwaterdamwand in de 

bocht bij Giessen-Oudekerk i.c.m. een lokale verdieping van de bodem, en tevens het baggeren 
van het benedenstroomse deel van de Giessen, vast te stellen. 

- De Nota van Antwoord op de ingediende inspraakreacties op het Ontwerp-Voorkeursbesluit 
bocht Giessen-Oudekerk vrij te geven. 

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 besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders in te 
gaan richten 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 definitief vastgesteld bij 
Hardinxveld en gefaseerd. 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 waarmee de locatie ten oosten van 
de woonkern Hardinxveld is 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.  
Op 2 november 2021 heeft het CDH het ontwerp-voorkeursbesluit voor de Bocht Giessen-Oudekerk 
vastgesteld. Daarna heeft de Nota Voorkeursalternatief met het ontwerp-voorkeursbesluit ter inzage 
gelegen voor een periode van zes weken. In de inspraakperiode zijn 7 inspraakreacties bij het 
waterschap binnengekomen. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om het ontwerp-
voorkeursbesluit te herzien. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Krediet en Samenwerkingsovereenkomst (SOK) BodemUp 2.0 

Noord-Brabant 

Besluit 
- In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 167.000,-- (incl. btw) voor het 

project BodemUp 2, uit het aanvullende budget van € 1,4 miljoen voor Stimulering 
Landbouwaanpak; 

- De Samenwerkingsovereenkomst BodemUp 2.0 Noord-Brabant voor de periode 2022-2027 vast 
te stellen; 

- Portefeuillehouder Esther Groenenberg te mandateren om namens het CDH de samenwerkings-
overeenkomst te ondertekenen. 
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Context 
Op 16 november 2021 is de maatwerkovereenkomst Groenblauwe opgaven Provincie Noord-Brabant 
en Waterschap Rivierenland (MOK) vastgesteld in het CDH en in december 2021 is de MOK formeel 
ondertekend.  
Met de MOK wordt beoogd om goede afspraken vast te leggen met de provincie Noord-Brabant over 
de samenwerking aan onze gezamenlijke groenblauwe opgaven in het Land van Heusden en Altena 
voor de periode 2022-2027. Met de uitvoering dragen we bij aan de realisering van de KRW-doelen en 
de natuurdoelen van de provincie Noord-Brabant. 
In de MOK zijn ook afspraken vastgelegd over onze financiële bijdrage van € 250.000,-- voor uitvoering 
van het project BodemUp 2 in ons Noord-Brabantse deelgebied het Land van Heusden en Altena in de 
periode 2022-2027. Het project BodemUp 2 heeft als doel om de bodemvitaliteit van agrarische 
gronden te verbeteren en zo bij te dragen aan onze klimaatopgave voor de landbouw en onze opgaven 
voor de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in het gebied.  
Middels een samenwerkingsovereenkomst BodemUp 2 (SOK) leggen de verschillende partners in het 
project: de provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen en Brabant Water, nadere 
afspraken vast voor het goed kunnen uitvoeren van het project in de komende jaren.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Vaststellen Waterschap Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie 2022-2050 Rijk van Maas en Waal en krediet 

beschikbaar stellen voor uitvoeringsperiode 2022 t/m 2023 

Besluit 
1. Het Waterschap Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2022-2050 Rijk van Maas en Waal vast 

te stellen. 
2. Voor de uitvoering van het Waterschap Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2022-2050 Rijk 

van Maas en Waal een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsperiode 2022 t/m 2023 
van € 2.000.000,-- bruto en € 1.800.000,-- netto. 

Context 
Al enkele jaren besteden we binnen Waterschap Rivierenland aandacht aan het thema 
klimaatadaptatie. Dat gebeurt nu binnen het Programma Klimaatadaptatie waarbij het doel is een 
'klimaatbestendig en waterrobuust' Rivierenland in 2050. Ook in het Waterbeheerprogramma 2022-
2027 is klimaatbestendig en waterrobuust een prominent thema.  
Samen met de provincie en de zeven gemeenten in het Rijk van Maas en Waal hebben we in 2019 
een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. De RAS beschrijft hoe de overheden en andere 
betrokken partijen ervoor kunnen zorgen dat de regio zich goed en tijdig aanpast aan het 
veranderende klimaat. 
Op basis van de RAS is in 2021 samen met de gebiedspartners een Regionaal Uitvoeringsprogramma 
(RUP) opgesteld. In het RUP laat de regio zien welke klimaatmaatregelen ze de komende jaren gaat 
nemen. In het RUP is ook afgesproken dat betrokken partijen zelf ieder ook een 
uitvoeringsprogramma maken. Daarin moet staan welke klimaatmaatregelen ze de komende jaren 
wil gaan uitvoeren. Voor het waterschap zijn deze maatregelen vastgelegd in het Waterschap 
Uitvoeringsprogramma Rijk van Maas en Waal (WUP RvMW). Daarin wordt beschreven we wat het 
waterschap gaat ondernemen om de regio Rijk van Maas en Waal meer klimaatbestendig en water-
robuust te maken. De maatregelen in dit WUP sluiten aan bij de speerpunten uit het RUP. 
Tegelijkertijd zijn de WUP-maatregelen ook een antwoord op de klimaaturgentie die het waterschap 
zelf in deze regio ervaart. Daarvoor hebben we binnen de regio de zogenaamde 
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'Klimaatkwetsbaarheden Waterbeheer' bepaald: dat zijn locaties die extra gevoelig zijn voor de 
toenemende weersextremen, zodat schade dreigt voor bewoners, landbouwers, telers en natuur. In 
het WUP wordt beschreven we welke maatregelen wij nemen om elk van die kwetsbaarheden te 
kunnen verminderen.  
Het Algemeen Bestuur van ons Waterschap heeft op 19 februari 2021 een voorstel aangenomen 
waarin voor de uitvoering van klimaatmaatregelen in de periode 2022 t/m 2027 budget beschikbaar 
is gesteld. Voor de regio Rijk van Maas en Waal is in dit voorstel € 3.041.000,-- opgenomen voor de 
uitvoering van klimaatmaatregelen.   

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Adviesnotitie bestuurlijke aandachtspunten hoogwater juli 

2021 

Besluit 
- Kennis te nemen van de adviesnotitie bestuurlijke aandachtspunten hoogwater juli 2021. 
- In te stemmen met de adviezen en de wijze waarop deze worden opgepakt.  

Context 
Op 14 juli 2021 kwamen de eerste signalen dat er veel regen was gevallen in het stroomgebied van 
de Rijn en de Maas. Dit heeft geresulteerd in een uitzonderlijke situatie; hoogwater op de Rijn en de 
Maas in de zomer. De waterstanden in de Rijn zijn gestegen tot 14,08m +NAP (15 juli opgeschaald 
naar fase 1 lichte dreiging). De waterstanden in de Maas zijn gestegen tot 13,30m +NAP (16 juli 
opgeschaald naar fase 2 dreiging, net onder fase 3 ernstige dreiging). Op donderdag 22 juli is 
Waterschap Rivierenland afgeschaald voor hoogwater op de Rijn en de Maas. 
De adviesnotitie richt zich op de lessen die we kunnen leren uit de opschaling tijdens de 
hoogwatergolf die in juli 2021 het gebied van Waterschap Rivierenland passeerde en is gebaseerd op 
de bevindingen van leden van de betrokken crisisteams en collega’s die tijdens de hoogwatergolf een 
actieve rol hebben gehad. Het doel van de notitie is een advies te geven over de bestuurlijk relevante 
aandachtspunten die tijdens de opschaling aan het licht zijn gekomen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Subsidievaststelling Innovatieproject Projectoverstijgende 

Verkenningen Macrostabiliteit (POVM) 

Besluit 
De eindverantwoording voor het innovatieproject Projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit 
(POVM) vast te stellen en in te stemmen met aanvraag voor de subsidievaststelling aan de Minister 
van Waterstaat en Infrastructuur. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierenland 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.  
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Het innovatieproject Projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM) is opgenomen in het 
HWBP. De POVM richtte zich op de (door)ontwikkeling van innovatieve dijkversterkingstechnieken 
om de aanpak van macrostabiliteitsproblemen bij waterkeringen effectiever (goedkoper, beter en/of 
sneller) te kunnen aanpakken. Fase 1 van het project liep van 2015 tot en met 2018. Dit is verlengd 
met een fase 2 en 3, met aanvullende onderzoeken voor de periode 2019 tot en met 2021. In dit 
project is samengewerkt met vijf waterschappen: Schieland en Krimpenerwaard, Rijnland, Schieland, 
Drents Overijssels Delta en Rivierenland. Waterschap Rivierenland is trekker van het project.  
Op 21 juli 2015 is het Plan van Aanpak door het CDH vastgesteld. Voor het project is subsidie 
verleend op 3 november 2015 voor een bedrag van € 24.355.419 (incl. BTW). De POV Macrostabiliteit 
is een innovatieproject en wordt voor 100% gesubsidieerd. 
Het betreft nu de afrondende, administratieve stap. Er wordt verantwoording afgelegd over het 
project en de activiteiten. Nu het project is afgerond kan de subsidievaststelling worden 
afgehandeld. Hiervoor wordt bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aanvraag gedaan 
tot subsidievaststelling. Een controleverklaring van de accountant van december 2021 over alle 
projectkosten van 2014 tot en met 2021 maakt onderdeel uit van de financiële eindverantwoording 
en zal bij het vaststellingsverzoek worden meegezonden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet J.U. Smitgemaal 

Besluit 
Een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 620.000,-- (bruto=netto) voor de 
aanpassingen aan het JU Smitgemaal. 

Context 
In februari 2019 heeft het AB uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het renoveren en 
elektrificeren van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. De renovatie betreft grootschalige bouwkundige 
aanpassingen, waarbij extra ruimtelijke faciliteiten voor het waterschap worden gerealiseerd, met de 
mogelijkheid om deze in de toekomst te gebruiken voor een bezoekerscentrum. De elektrificatie 
betreft het vervangen van twee dieselmotoren door elektromotoren. Eén dieselmotor blijft 
behouden. Wanneer de watersysteemmaatregelen van project A5H zijn uitgevoerd (nieuw 
boezemgemaal Overwaard, afsluitmiddel Achterwaterschap en opening Middelkade) is de 
dieselmotor niet meer benodigd voor het reguliere peilbeheer. 
 
In april 2020 is een memo besproken in de commissie Middelen waarin o.a. melding wordt gemaakt 
van een verwacht tekort aan uitvoeringskrediet van € 520.000,--. Dit bedrag is gebaseerd op de 
besteksraming, welke is opgesteld voordat het werk is aanbesteed. In de begroting is een bedrag van 
€600.000,- opgenomen.  
De verkenning voor realisatie van het bezoekerscentrum is in overleg met de SWEK vanwege de 
coronacrisis verdaagd tot 2025. 
 
Het J.U. Smitgemaal dateert uit de jaren '70 en vertoonde de nodige bouwkundige gebreken. Ook de 
bestaande dieselmotoren waren verouderd en voldeden niet aan de normen voor de uitstoot van 
stikstofhoudende gassen. Reserveonderdelen zijn niet of moeilijk verkrijgbaar met (te) lange 
levertijden. Bouwkundige renovatie van het totale J.U. Smitgemaal en elektrificatie van twee 
dieselmotoren was dan ook noodzakelijk. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 
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Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Rapportage gemandateerde bevoegdheden 2021 

Besluit 
Kennis te nemen van de Rapportage gemandateerde bevoegdheden 2021. 

Context 
De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 bepaalt dat jaarlijks (achteraf) 
moet worden gerapporteerd over een aantal besluiten die in mandaat is genomen. Het betreft: 
gerechtelijke procedures, handhaving, schadeclaims van derden en verstrekte subsidies. De 
rapportage geeft hieraan uitvoering voor wat betreft het jaar 2021. Over de overige gemandateerde 
bevoegdheden wordt alleen op verzoek gerapporteerd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Mandaat voor herstructurering leningenportefeuille NWB 

Besluit 
Mandaat te verlenen aan het CDH ten behoeve van:  
Herstructurering van de leningenportefeuille bij de NWB waarbij 13 langlopende leningen met een 
totale hoofdsom van € 134 miljoen, een gemiddelde looptijd van 20,33 jaar en een gemiddeld 
rentepercentage van 4,056 worden geherfinancierd door middel van een langlopende lening met een 
hoofdsom van € 134 miljoen met een looptijd van 50 jaar tegen een rentepercentage van maximaal 
3,0%. 

Context 
In de leningenportefeuille van waterschap Rivierenland zijn 13 langlopende leningen opgenomen met 
een hoofdsom van totaal € 134 miljoen tegen een gemiddeld rentepercentage van 4,056% en een 
gemiddelde resterende looptijd van 20,33 jaar. In samenwerking met de NWB zijn mogelijkheden 
onderzocht te komen tot een herstructurering van deze leningen, met als doel de jaarlijkse 
rentelasten van het waterschap te verlagen en het aantal leningen te reduceren. Herstructurering van 
de leningenportefeuille bij de NWB is mogelijk, waarbij er een aanzienlijk meerjarig rentevoordeel in 
de exploitatie van waterschap Rivierenland kan worden gerealiseerd. De heemraad Middelen zal 
contact opnemen met de voorzitter van de commissie Middelen met het voorstel om de leden van de 
commissie Middelen hierover te consulteren.  
 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Schriftelijke beantwoording vragen Commissie 

Waterveiligheid over schapenbeweiding na dijkversterkingen (n.a.v. 

vragen uit de commissie Waterveiligheid) 

Besluit 
- Kennis te nemen van de notitie schapenbeweiding na dijkversterkingen.  
- De 'notitie schapenbeweiding na dijkversterkingen' schriftelijk te verzenden aan de Commissie 

Waterveiligheid, conform de afspraak in de Commissie Waterveiligheid van 4 april 2022.  

Context 
In de commissievergadering van 4 april 2022 zijn door commissieleden bij de behandeling van het 
document 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2022' vragen gesteld over het wel/niet 
toestaan van beweiding door schapen op dijken na oplevering van dijkversterkingen en de 
overwegingen die daarbij horen. De antwoorden zijn verwerkt in een notitie die wordt verzonden 
naar de commissie Waterveiligheid.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 12 april 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. 


