CDH 10 mei 2022 terugkoppeling
In de vergadering van 10 mei 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek warmtenet
Tiel
Besluit
-

Kennis te nemen van de intentieovereenkomst;
Heemraad Henk van 't Pad te mandateren om deze overeenkomst te ondertekenen.

Context
De gemeente Tiel heeft zich tot doel gesteld om actief bij te dragen aan de energie- en
warmtetransitie in de gemeente en ziet een warmtenet in Tiel als mogelijke bijdrage daaraan. Hieruit
volgt de wens voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling en realisatie
van een warmtenet. Hierbij wordt ook gekeken naar kansen voor aquathermie. Uit een eerder
uitgevoerde voorverkenning zijn kansen voor aquathermie uit oppervlaktewater anders dan de Waal
afgevallen. In dit onderzoek wordt gekeken naar het benutten van restwarmte van het rioolgemaal
Tiel. Vanuit onze faciliterende rol bij dit soort initiatieven, is Waterschap Rivierenland gevraagd de
intentieovereenkomst te ondertekenen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Machtiging heemraad G. den Hartog voor ondertekening
samenwerkingsovereenkomst fietsvoorziening Damseweg
Besluit
Heemraad G. den Hartog te machtigen voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst
fietsvoorziening Damseweg.

Context
Om het R-net (Randstad-net, hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad) te verbeteren worden
enkele fietsroutes naar de bushaltes van het R-net verbeterd door de provincie Zuid-Holland.
Hiermee wil de provincie het gebruik van Openbaar Vervoer stimuleren. Het fietspad tussen de kern
Vuilendam en de N214 is een van deze routes. Dit fietspad is bij ons in beheer en zal door de
provincie Zuid-Holland worden verbreed. Om de werkzaamheden aan de fietsinfrastructuur uit te
voeren is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld tussen de provincie in de uitvoeringsrol
en het waterschap in de rol van wegbeheerder. In de SOK zijn de inhoudelijke, procedurele en
financiële afspraken vastgelegd over de inrichting, uitvoering, instandhouding en beheer en
onderhoud van het verbrede fietspad.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog
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Voorstel Ter informatie: overzicht crisisoefeningen directie en bestuur
Besluit
Het overzicht crisisoefeningen directie en bestuur voor kennisgeving aan te nemen.

Context
De directieraad heeft gevraagd een overzicht aan te leveren van alle crisisoefeningen in 2022 waarin
zij een rol hebben. De lijst is aangevuld met CDH-leden die een rol hebben in een crisisoefening in
2022 zodat met deze data rekening kan worden gehouden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
J.C. Verdaas

Voorstel Evaluatie crisis ICT-storing
Besluit
De evaluatie vast te stellen en in te stemmen met de verbeterpunten.

Context
Van 17 januari 2022 tot 24 januari 2022 vond de crisis ICT-storing plaats. Deze crisis is geëvalueerd. In
de evaluatie staan de sterke punten uit de aanpak van deze crisis en de geadviseerde
verbeterpunten. Waterschap Rivierenland wil met crisisbeheersing crises adequaat bestrijden.
Daarmee beperken we zoveel mogelijk de gevolgen van een crisis. De evaluatie betreft een ernstige
ICT-crisis. In de evaluatie staan specifiek aandachtspunten voor het Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)
en de planvorming inzake crisisbeheersing en de aanpak van de bestuurscommunicatie.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
J.C. Verdaas

Voorstel Vaststelling Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2023
en intrekking Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011
Besluit
1.
2.

Het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2023 vast te stellen en in werking te laten treden
op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
Het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011 in te trekken op het moment dat het
Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2023 in werking treedt.

Context
In het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011 staan de bevoegdheden die het algemeen
bestuur aan het college van dijkgraaf en heemraden (CDH) heeft gedelegeerd. In verband met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet en Waterschapsverordening - naar verwachting - per
1 januari 2023 is het noodzakelijk om het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011 aan te
passen. Aan het algemeen bestuur wordt overigens via een apart voorstel verzocht om de
Waterschapsverordening vast te stellen.
Omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid wordt voorgesteld om het vigerende
Delegatiebesluit niet slechts te wijzigen, maar geheel in te trekken en te vervangen door een nieuw
2

Delegatiebesluit dat in de titel het jaartal 2023 meekrijgt. Inhoudelijk komt het voorstel overeen met
voorgestelde delegatiebesluiten van andere waterschappen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Wijziging van de Regeling uitvoering eigendommenbeleid
2019 in verband met een uitspraak van de Hoge Raad ('Didam-arrest')
Besluit
De Regeling uitvoering eigendommenbeleid 2019 te wijzigen en deze wijziging in te laten gaan met
ingang van de dag na bekendmaking.

Context
Op 26 november 2021 deed de Hoge Raad uitspraak in het zogenaamde 'Didam-arrest'. In dit arrest
oordeelde de Hoge Raad dat overheden bij de verkoop van grond gelegenheid moeten bieden aan
(potentiële) gegadigden om mee te dingen. Overheden moeten (dus) gelijke kansen bieden bij de
verkoop van onroerende zaken. De Hoge Raad omschrijft slechts op hoofdlijnen aan welke criteria de
selectieprocedure moet voldoen. De Hoge Raad oordeelt dat het overheidslichaam, met inachtneming van de hem toekomende beleidsruimte, criteria moet opstellen, die objectief, toetsbaar en
redelijk zijn. Voorts moet het overheidslichaam voorafgaand aan de selectieprocedure duidelijkheid
scheppen over het voornemen tot verkoop van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het
tijdschema en de toe te passen selectiecriteria. De bekendmaking hiervan dient op zodanige wijze te
geschieden dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.
De Hoge Raad geeft verder geen concrete handvatten. Verdere rechtspraak zal meer duidelijkheid
moeten geven over de precieze invulling van de door de Hoge Raad bedoelde selectieprocedures.
De selectieprocedure is niet vereist indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze
gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval dient het overheidslichaam zijn
voornemen tot verkoop tijdig voorafgaand aan de verkoop bekend te maken. Dit dient op zodanige
wijze te gebeuren, dat eenieder daarvan kennis kan nemen. Hierbij dient het overheidslichaam te
motiveren waarom naar zijn oordeel op grond van de hiervoor bedoelde criteria bij voorbaat
vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde in
aanmerking komt.
Ook hier geldt dat de Hoge Raad geen verdere concrete handvatten geeft en zal toekomstige
rechtspraak verdere duidelijkheid moeten geven.
Ter voldoening aan het arrest van de Hoge Raad is de Regeling uitvoering eigendommenbeleid 2019
gewijzigd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog
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Voorstel Jaarstukken BSR 2021 (jaarverslag en jaarrekening)
Besluit
Kennis te nemen van de jaarstukken BSR 2021.

Context
Volgens artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR)
kan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland een zienswijze op de jaarstukken inbrengen.
De Jaarstukken BSR 2021 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van de GR BSR. Met deze
stukken legt de BSR verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2021.
Het jaarverslag en de jaarrekening van de BSR zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en
Verantwoording voor Provincies en Gemeenten. Deze voorschriften gelden ook voor de BSR.
Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat het de BSR is gelukt binnen de primitieve begroting 2021 te blijven
en binnen de, door het bestuur vastgestelde, financiële kaders grotendeels uitvoering te geven aan
de afgesproken taken.
Ten opzichte van de primitieve begroting 2021 is er een positief resultaat van € 224.000 een
afwijking van 2,7%. Waterschap Rivierenland neemt alleen deel aan de programma's Heffen en
Innen. Het voordelige resultaat bij het programma Heffen wordt o.a. veroorzaakt door het niet
volledig inzetten van de post inhuur, lagere kosten gebruik software en een lagere doorbelasting
vanuit het programma Overhead. Het nadelige resultaat bij het programma Innen wordt met name
veroorzaakt door lagere opbrengsten vervolgingskosten.
Voor Waterschap Rivierenland komt de definitieve bijdrage 2021 uit op € 4.108.000 (Heffen
€ 2.224.000 en Innen € 1.884.000).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Jaarrapportage Bewonersparticipatie 2021
Besluit
Kennis te nemen van de Jaarrapportage Bewonersparticipatie 2021.

Context
In februari 2021 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland een nieuw
participatiebeleid vastgesteld, waaronder een participatieverordening. In artikel 14 van de
verordening is bepaald:
1. Het algemeen bestuur ontvangt jaarlijks uiterlijk in de maand april een verslag van de wijze
waarop in het voorgaande jaar uitvoering is gegeven aan deze regeling;
2. Dit verslag bevat een beschrijving van participatie bij de verschillende waterschapsactiviteiten,
een overzicht van alle ontvangen burgerinitiatieven en van de wijze waarop daaraan gevolg is
gegeven, afspraken over blauwe diensten en over de wijze waarop van het uitdaagrecht gebruik
is gemaakt.
De implementatie van het participatiebeleid is een continu proces. Nadat het beleid begin vorig jaar
is vastgesteld, zijn verschillende stappen ondernomen. Dat heeft tijd nodig, onder andere omdat een
deel van de implementatie parallel aan invoering van de Omgevingswet plaatsvindt.
Voor deze eerste rapportage betekent het dat wordt teruggekeken op een jaar waarin het
participatiebeleid nog niet volledig is geïmplementeerd. Dat heeft ook gevolgen voor de
jaarrapportage: er kon voor de verslaglegging niet worden teruggegrepen op rapportages op
projectniveau (waterschapsinitiatieven) of bijvoorbeeld op een gemodelleerde procedure voor
burgerinitiatieven. Dat betekent dat over dit jaar ook nog geen volledig overzicht kan worden
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geboden. De rapportage verschijnt om dezelfde reden ook iets later dan in de verordening is
vastgesteld.
Ondanks deze beperkingen kan een redelijk beeld worden gegeven van de ontwikkelingen op het
gebied van participatie in het afgelopen jaar en van verschillende projecten en activiteiten waarin
participatie in de praktijk is gebracht.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
J.C. Verdaas

Voorstel Conceptbegroting 2023-2027 AQUON + Jaarstukken 2021
AQUON
Besluit
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de concept-programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027
van AQUON en deze te voorzien van een positieve zienswijze;
De concept-zienswijze na het CDH van 10 mei 2022 alvast naar AQUON te sturen, onder
voorbehoud van definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van waterschap
Rivierenland van 1 juli 2022, i.v.m. bestuurlijke behandeling bij AQUON;
Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van AQUON.

Context
Het Dagelijks Bestuur van AQUON heeft de vastgestelde jaarstukken 2021 en de conceptprogrammabegroting 2023 met meerjarenraming 2024-2027 aangeboden aan de deelnemende
waterschappen. Ieder waterschap heeft conform de wettelijke procedure de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting. Het Dagelijks Bestuur van AQUON zal de
ingebrachte zienswijzen voorzien van een reactie en de stukken vervolgens ter besluitvorming aan
het Algemeen Bestuur van AQUON aanbieden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Integraal bestuursvoorstel Waterschapsverordening Waterschap
Rivierenland, Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen
Waterschap Rivierenland, het Projectplan Leggers en wijzigingen
legger waterkeringen 2022
Besluit
Vast te stellen:
a. de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland (AB-besluit);
b. de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland (AB-besluit);
c. het projectplan leggers voor zover dat betrekking heeft op de legger waterkeringen (CDHbesluit);
d. de wijzigingen legger waterkeringen 2022 (AB-besluit).
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Context
De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving en het in stand houden en
bereiken van een goede omgevingskwaliteit. De wetgever wil met de Omgevingswet naar een
inzichtelijk, voorspelbaar omgevingsrecht met meer gebruiksgemak. Daarbij staat de leefomgeving
centraal. De wet introduceert daarvoor een aantal instrumenten. Een van deze instrumenten voor de
waterschappen is de waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt de Keur en de
algemene regels bij de keur. Een ander gevolg van de Omgevingswet is dat de regels over onderhoudsplichten in een aparte verordening moeten worden opgenomen: de onderhoudsverordening
wateren en keringen.
Gevraagd is in te stemmen met het vaststellen van de regels van de Waterschapsverordening
Waterschap Rivierenland, Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap
Rivierenland en het projectplan leggers voor zover dat betrekking heeft op de legger waterkeringen,
en de wijzigingen legger waterkeringen 2022.
De legger wateren heeft, net als de hiervoor genoemde stukken, ook ter inzage gelegen, maar wordt
nog niet ter besluitvorming voorgelegd. Gelet op de vele zienswijzen op de legger wateren en de
onvolkomenheden die wij zelf ook hebben geconstateerd, is de legger wateren nog niet rijp voor
besluitvorming. Onderzocht wordt hoe de legger wateren kan worden verbeterd voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouders
G.V. den Hartog (1e)
M.H.M. Gremmen
M.P. Laeven

Voorstel 1e Bestuursrapportage 2022
Besluit
1. De 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
2. De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's
leidt dit tot de volgende gewijzigde budgetten:
- Waterveiligheid
€ 30,6 miljoen (was € 30,7)
- Watersysteem
€ 62,7 miljoen (was € 62,6)
- Middelen
€ 51,5 miljoen (was € 50,3)
- Dekkingsmiddelen € 5,3 miljoen (was € 6,5)
3. Kennis te nemen van het verwachte negatieve resultaat van € 1,6 miljoen en de verwachte
resultaten op programmaniveau.

Context
Door middel van een presentatie is per bestuurlijk programma inzicht gegeven in de voortgang van
de programmadoelstellingen en de realisatie in 2022. Tevens is een toelichting opgenomen over de
projecten, die bij de begroting zijn aangemerkt als "groot project". Voor zowel de voortgang op de
programmadoelstellingen als de grote projecten is in deze bestuursrapportage de nieuwe wijze van
rapporteren toegepast, die op 26 november 2021 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld in het
kader van het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027.
De programma's worden afzonderlijk in de betreffende commissies behandeld op 30 en 31 mei 2022.
De volledige presentatie van de 1e bestuursrapportage wordt op 1 juli 2022 ter vaststelling
aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur
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Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke
Regeling Het Waterschapshuis
Besluit
Vooralsnog niet in te stemmen met de Ontwerp Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling
Het Waterschapshuis met inbreng van een zienswijze via een brief.

Context
Het Waterschapshuis (HWH) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het
gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het Waterschapshuis is in 2005 opgericht om
samenwerking tussen waterschappen te bevorderen, kostenbesparingen te realiseren en om processen tussen waterschappen te stroomlijnen. Het Algemeen Bestuur van HWH is verantwoordelijk
voor het functioneren van de uitvoeringsorganisatie HWH. Hierin zijn alle waterschappen, waaronder
Waterschap Rivierenland, vertegenwoordigd in de rol van eigenaar. Op ambtelijk niveau wordt
tussen de waterschappen afgestemd welke projecten opportuun zijn om in samenwerking uit te
voeren. Jaarlijks wordt de begroting van Het Waterschapshuis door HWH opgesteld, en wordt ook
van Waterschap Rivierenland om een zienswijze gevraagd.
In 2019 is een begin gemaakt met de ombouw van HWH van een projectorganisatie naar een
programma gestuurde organisatie. Hierbij is het eigenaarschap veel nadrukkelijker gelegd bij het
primair proces van de waterschappen en de secretaris-directeuren. Hiermee wordt HWH in haar
kracht gezet met het optimaal kunnen faciliteren van een renderende samenwerking door en tussen
de waterschappen.
Vanaf 2020 is de B&V cyclus ook op twee punten gewijzigd:
1) De geactualiseerde begroting van het lopende jaar (in casu 2022) van HWH wordt niet meer
voorgelegd aan de waterschappen ter bestuurlijke zienswijze, aangezien er geen begrotingswijziging aan ten grondslag ligt. In de aanpak en onderbouwing van dit voorstel wordt de
actualisatie van de Begroting 2022 wel toegelicht.
2) De ontwerp begroting voor het aankomende jaar (in casu 2023) van HWH komt nu later in het
jaar richting de waterschappen. Dat heeft tot gevolg dat de waterschappen de eventuele
financiële gevolgen van deze HWH-begroting 2023 mogelijk niet geheel in onze eigen
voorjaarsnota kunnen meenemen. De conceptbegroting 2023 van HWH is nu op een zodanig
tijdstip beschikbaar dat we de financiële consequenties al wel hebben kunnen opnemen in onze
eigen Voorjaarsnota
De begroting leidt tot een totale verwachte bijdrage 2023 vanuit ons waterschap van € 2.127.000,--.
Dit is een stijging van € 700.000. Dit is een grote stijging ten opzichte van het voorgaand jaar.
In de lijst van nieuw op te starten projecten is onderscheid te maken tussen collectieve en
facultatieve projecten. Het overgrote deel van de lijst is echter collectief. De keuzevrijheid voor
deelname aan facultatief is beperkt. De grootste reden van de stijging zit hem in het omvangrijke
deel 4 van de Begroting 2023 HWH. Voor 2023 zijn veel nieuwe projecten gepland.
Het is de vraag of de omvang en hoeveelheid van de voorgenomen nieuwe projecten in dit deel 4
reëel is. Zo kunnen vragen worden gesteld over temporisering, prioritering en noodzaak. Dit naast de
vraag of Het Waterschapshuis en/of de waterschappen al deze voorgenomen projecten wel
kan/kunnen waarmaken.
Dit is de reden dat vanuit waterschap Rivierenland wordt voorgesteld om vooralsnog niet akkoord te
gaan met de concept begroting 2023 HWH en het verzoek mee te geven om een herziene, reëlere en
terughoudende opgave te maken van de nieuw op te starten projecten in 2023 (deel 4).
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Stand van zaken aanpak grondwateronttrekkingen De Bruuk
en voorstel wijziging beleidsregel 5.17 en Algemene regels GW 1 en 3
t/m 5
Besluit
1. Kennis te nemen van de stand van zaken aanpak grondwateronttrekkingen De Bruuk.
2. Een verbod in te stellen op nieuwe grondwateronttrekkingen in een zone direct rondom De
Bruuk en daartoe
3. de beleidsregel BR 5.17 en algemene regels GW 1 en 3 t/m 5 behorende bij de Keur Waterschap
Rivierenland 2014 conform bijgevoegd voorstel te wijzigen;
4. de beleidsregel BR 5.17 en algemene regels GW 1 en 3 t/m 5 met ingang van de eerste dag na de
bekendmaking in Het Waterschapsblad in werking te laten treden.

Context
Na de langdurige droogte in de zomers van 2017-2020 zijn in relatie tot het Natura 2000-gebied De
Bruuk twee acties gestart:
1) Optimalisatie van de grondwateronttrekkingen rondom De Bruuk.
2) Het evalueren en optimaliseren van het beleid met betrekking tot grondwateronttrekkingen
rondom De Bruuk.
Als uitkomst van de tweede actie wordt het beleid met betrekking tot de grondwateronttrekkingen
rondom De Bruuk aangepast.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog
M.H.M. Gremmen

Voorstel Ondertekenen bestuursovereenkomst Groene Hart
Besluit
De bestuursovereenkomst Groene Hart door het College van Dijkgraaf en Heemraden te laten
ondertekenen en hiervoor heemraad Gremmen te mandateren.

Context
De komende jaren komen er diverse maatschappelijke opgaven op het Groene Hart af die om ruimte
en integrale oplossingen vragen. Zo zijn er het tegengaan van bodemdaling, de reductie van CO2emissie uit het klimaatakkoord, de woningopgave, de transitieopgave voor landbouw, natuur,
energie en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Om als één overheid het gebied in
samenhang te ontwikkelen, is het Groene Hart door het kabinet benoemd als NOVI-gebied. Met de
bestuursovereenkomst willen de bestuurders van het Bestuurlijk Platform Groene Hart (BPGH)
samenwerkingsafspraken vastleggen met als oogmerk de samenwerking te intensiveren. De
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden vormen onderdeel van het Groene Hart.
Het moment van ondertekening van de bestuursovereenkomst Groene Hart is op 19 mei 2022 in
aanwezigheid van dhr. De Jonge, Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Bevindingen uit de thema-avond (11 april 2022) over
grondwater
Besluit
Kennis te nemen van de bevindingen uit de thema-avond (11 april 2022) over grondwater, als
onderdeel van de beeldvormende fase van de BOB-structuur.

Context
Op 11 april 2022 is een thema-avond gehouden over grondwater voor de leden van het Algemeen
Bestuur. De thema-avond had een beeldvormend karakter. De commissie Watersysteem zal op
30 mei 2022 worden geïnformeerd over de bevindingen uit de thema-avond. Vervolgens worden de
bevindingen, voor zover toepasbaar op het dossier grondwater, verwerkt tot een eerste
bespreekversie van het beleidskader grondwater. Deze bespreekversie zal als onderdeel van de
"oordeelsvorming" worden geagendeerd voor de commissie Watersysteem van 31 oktober 2022. De
op te stellen beleidsnotitie zal worden gebaseerd op de presentatie en de bevindingen van de
thema-avond, en kan gezien worden als de regionale invulling van de Grondwatervisie (UvW) voor
het rivierengebied. De beleidsnotitie zal tevens een stappenplan (roadmap) bevatten waarin logische
werkpakketten in de tijd worden uitgelijnd. Besluitvorming, de laatste B van de BOB-structuur, is
voorzien in het voorjaar 2023.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
E. Groenenberg

Voorstel Keuze van het besluitvormingsproces over de go/no go
HWBP-project TiWa in mei 2022
Besluit
Nagegaan zal worden of er nog ruimte is in de tijd om enerzijds de leden van de commissie
Waterveiligheid tijdig, in aanvulling op de eerdere mondelinge mededelingen, bij dit onderwerp te
betrekken en anderzijds de formele besluitvorming plaats te laten vinden in de reguliere ABvergadering van 1 juli 2022.

Context
De huidige situatie in de wereld heeft grote gevolgen voor de HWBP projecten. Het (financiële) risico
van WSRL als opdrachtgever wordt groter. Ofschoon HWBP ons tot op heden geen aanvullende
zekerheden heeft gegeven, moet gegeven de stand van het project TiWa een besluit worden
genomen over de risico's en gevolgen voor het waterschap teneinde begin juni 2022 een go/no go te
hebben voor het project TiWa.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven
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Voorstel Verzoek om vrijstelling van de herzieningstermijn van het
peilbesluit Neder-Betuwe
Besluit
-

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland te verzoeken om vrijstelling van de
herzieningstermijn van het peilbesluit Neder-Betuwe voor een periode van 2 jaar.
Daartoe een brief te versturen.

Context
Op 15 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland het Peilbesluit NederBetuwe vastgesteld. Dit peilbesluit is op 5 juli 2012 in werking getreden. Op grond van artikel 4.8,
eerste lid van de Waterverordening Waterschap Rivierenland wordt een peilbesluit ten minste eens
in de tien jaren herzien. Dit betekent dat het waterschap het peilbesluit nog dit jaar zou moeten
herzien. De start hiervan staat ook gepland voor medio 2022, maar afronding in 2022 is niet
haalbaar. Op grond van artikel 4.8, tweede lid van de Waterverordening Waterschap Rivierenland
kunnen Gedeputeerde Staten op verzoek van het Algemeen Bestuur eenmalig voor ten hoogste vijf
jaren, vrijstelling verlenen van de verplichting, genoemd in het eerste lid. Gedeputeerde Staten van
de provincie Gelderland wordt verzocht om vrijstelling van de herzieningstermijn voor peilbesluit
Neder-Betuwe voor een periode van 2 jaar.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
E. Groenenberg

Voorstel Jaarrekening 2021 en Ontwerp Begroting 2023 Openbaar
Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
Besluit
-

Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023;
Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2021.

Context
Het waterschap wordt als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam
'Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard' (PHTB) in de gelegenheid gesteld om
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van het PHTB in te dienen. De jaarrekening 2021 is ter
kennisname opgestuurd. De ontwerpbegroting is opgesteld conform de 'Gemeenschappelijke
Regeling Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard' en geeft geen aanleiding voor het maken van
opmerkingen. Het waterschap kan derhalve een positieve zienswijze indienen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
E. Groenenberg
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Voorstel Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
Besluit
-

Een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 van de GR
Slibverwerking 2009;
De jaarrekening 2021 van de GR Slibverwerking 2009 voor kennisgeving aan te nemen.

Context
Waterschap Rivierenland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009. De
GR Slibverwerking 2009 heeft aandelen in de NV HVC, die het zuiveringsslib van de deelnemers
verwerkt. De financiële administratie van de GR Slibverwerking 2009 is conform de wettelijke kaders
ingericht. Voorafgaand aan de vaststelling van de ontwerpbegroting 2023 legt de GR Slibverwerking
de ontwerpbegroting voor aan de individuele waterschappen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Partiële herziening peilbesluit Alblasserwaard
(Achterwaterschap)
Besluit
•
•

In te stemmen met het ontwerp-partiële herziening peilbesluit Alblasserwaard
(Achterwaterschap).
Het ontwerp-besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen gedurende de periode van 17 mei
tot en met 27 juni 2022.

Context
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 29 september 2017 een visie
vastgesteld voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Het doel van deze visie is onder
meer om een integraal toekomstbeeld te vormen van het watersysteem in de Alblasserwaard in 2050
en om de waterstaatkundige opgaven van het watersysteem met elkaar te verbinden. Als uitwerking
van die visie is een studie uitgevoerd naar de doorontwikkeling van het complex Kinderdijk. Op grond
hiervan heeft het Algemeen bestuur op 22 juni 2018 een voorkeur uitgesproken om voor de lange
termijn de toekomstige boezembemaling van de nieuwe Nederwaard uit te voeren met een
combinatie van het huidige J.U. Smitgemaal en het Kokgemaal.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen
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Voorstel Kredietaanvraag voorbereiden reparatie vloeren,
optimaliseren technische installatie en inrichten vleugel 4E
hoofdkantoor WSRL Tiel en inrichten enkele decentrale locaties
conform kantoorconcept Habit@
Besluit
Een bedrag van € 825.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor 2022 voor de voorbereiding
van de reparatie van de vloeren (met uitzondering van de dakconstructie vleugel 4E), het
optimaliseren van de technische installatie van het hoofdkantoor en het inrichten van vleugel 4E
(project Herstel kantoor Blomboogerd nr. 100699) en het inrichten van enkele decentrale locaties
conform het kantoorconcept Habit@ (project Habit@ nr. 100175).

Context
In Nederland is de zogenaamde Bubble Deck vloer veel gebruikt bij nieuwbouw van gebouwen. Dit
type vloer is ook in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland toegepast. Een aantal jaren
geleden is gebleken dat de vloeren niet aan de norm voldoen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit
ook geldt voor grotendeels alle vloeren van het hoofdkantoor. Het gebouw is veilig bij het huidige
gebruik maar reparatie is noodzakelijk. Nagenoeg alle vloeren moeten worden gerepareerd om het
gebouw weer aan de wettelijke norm te laten voldoen en de gebruiksbeperkingen naar de toekomst
op te heffen.
Op 27 november 2020 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland een krediet beschikbaar gesteld (€ 800.000 bruto=netto) voor onder andere de reparatie van de dakconstructie van
vleugel 4E. Nu wordt een krediet van € 825.000 (bruto = netto) aangevraagd voor de voorbereidingen
van de reparatie van de vloeren in het hoofdkantoor (m.u.v. de dakconstructie van vleugel 4E), de
optimalisatie van de technische installatie en de herinrichting van vleugel 4E volgens het Habit@
kantoorconcept in het hoofdkantoor te Tiel en enkel decentrale locaties. Bedragen zijn inclusief BTW.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Benoeming leden commissie belast met gesprek over
samenwerking AB met dijkgraaf
Besluit
Tot lid van de commissie die in 2022 belast is met de voorbereiding en het houden van een gesprek
over de samenwerking tussen het Algemeen Bestuur en de dijkgraaf te benoemen:
- mw. L. Doude van Troostwijk;
- mw. M. van IJsseldijk;
- dhr. A. van der Netten van Stigt;
- mw. H. Visser-Kieboom.

Context
In het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf d.d. 25 april 2022 is gesproken over het organiseren van
het jaarlijkse gesprek van een delegatie vanuit het Algemeen Bestuur met de dijkgraaf, teneinde de
samenwerking te kunnen bespreken. De commissie die het gesprek met de dijkgraaf voert, bestaat
uit vier personen en wordt samengesteld uit twee personen die deel uitmaken van een fractie die
ook in het college zitting heeft en twee leden van fracties die geen zitting hebben in het college.
Afgesproken is om ten minste één lid van de commissie jaarlijks te wisselen.
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Vorig jaar bestond de commissie uit:
- mevrouw M. van IJsseldijk,
- de heer A. van der Netten van Stigt,
- de heer J. Opschoor en
- mevrouw H. Visser-Kieboom.
De heer Opschoor is niet langer bestuurslid, waardoor die plek vacant is.
Mevrouw L. Doude van Troostwijk is bereid gevonden zitting te nemen in de commissie 2022.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 10 mei 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.
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