CDH 24 mei 2022 terugkoppeling
In de vergadering van 24 mei 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Voorjaarsnota 2022
Besluit
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2022.
Suggesties aan te dragen voor beleidsthema's uit het WBP die getemporiseerd zouden kunnen
worden.
In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot de begroting 2023.

Context
De voorjaarsnota is de vertaling van ons beleid in meerjarenperspectief voor de periode 2023-2027.
De basis voor deze voorjaarsnota zijn het waterbeheerprogramma 2022-2027, het wegenbeheerplan,
het bestuursakkoord 2019-2023 'door water verbonden', de (meerjaren)begroting 2022-2026 en de
jaarrekening 2021. In de voorjaarsnota zijn de uitgangspunten, de kostenontwikkeling en de invloed
ervan op de meerjarige tariefontwikkeling vastgelegd. Daarmee biedt de voorjaarsnota een meerjarig
perspectief, dat richting geeft aan de het najaar op te stellen begroting 2023 en meerjarenraming
2024-2027.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Afschaffen zomerschouw primaire waterkeringen,
boezemkades en de kanaaldijken per 1 juni 2022
Besluit
De zomerschouw op de primaire waterkeringen, boezemkades en kanaaldijken per 1 juni 2022 te
laten vervallen omdat momenteel op de waterkeringen wordt gewerkt conform het
biodiversiteitsbeleid, een nieuwe manier van werken.

Context
Op 18-05-2006 heeft het CDH ingestemd met het uitvoeren van een zomerschouw op alle primaire
waterkeringen, boezemkades en kanaaldijken. De zomerschouw als vorm van toezicht is bedoeld om
op 1 specifiek moment in de zomer te checken of het onderhoud aan de grasmat van de waterkering
na de 1e maaironde goed is uitgevoerd door gebruikers en eigenaren.
Op 22-05-2020 heeft het AB ingestemd met een verhoogde ambitie voor biodiversiteit op de waterkeringen, het biodiversiteitsbeleid. Hiervoor is een gefaseerd maaibeheer op de waterkeringen
ingevoerd, wat betekent dat er zowel vanaf begin mei als later in de zomer voor het eerst gemaaid
wordt. Een strak gemaaide grasmat begin juli past niet meer bij het denken vanuit biodiversiteit. Bij
vroeg maaien is de grasmat in de zomer al weer zoveel gegroeid dat tijdens een zomerschouw op
specifiek moment je zou kunnen denken c.q. aannemen dat niet voldaan is aan de onderhoudsplicht.
Het instellen van wat tijdstip betreft, een flexibele schouw waarbij gekeken wordt naar de vegetatiekwaliteit, past beter bij het denken vanuit biodiversiteit. Het mogelijk instellen van een flexibelere
schouw meer geënt op het dagelijks toezicht door de dijkbeheerder was ook al als optie genoemd in
het AB-voorstel van 22 mei 2020. In 2021 is vanuit dijkbeheer een pilot gehouden om de zomerschouw eenmalig achterwege te laten en de onderhoudsverplichtingen mee te nemen in het
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dagelijks toezicht. De resultaten hiervan waren positief. Besloten wordt de werkwijze vanuit de pilot
uit 2021 te continueren en de zomerschouw vanaf 2022 af te schaffen. Vanaf zomer 2020 werken we
conform het biodiversiteitbeleid op de waterkeringen en het afschaffen van de zomerschouw past
hierin.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2022
Besluit
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de evaluatie van het "Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2018";
"Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2018" in te trekken;
Bijgevoegd "Privacy-beleid Waterschap Rivierenland 2022" vast te stellen.

Context
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze
verordening ziet op de bescherming van de privacy van natuurlijke personen en stelt eisen aan
organisaties die persoonsgegevens verwerken. Eén van de eisen is dat er een privacy-beleid wordt
vastgesteld, waarin is beschreven op welke wijze de organisatie invulling geeft aan de betreffende
eisen. Waterschap Rivierenland heeft op 18 september 2018 het "Privacy-beleid Waterschap
Rivierenland 2018" vastgesteld en vervolgens bekendgemaakt (Waterschapsblad Waterschap
Rivierenland 14 november 2018, nr. 11239).
In het privacy beleid 2018 is onder andere aangegeven wat de AVG op het gebied van privacy van
Waterschap Rivierenland verwachtte. Het is goed gebruik om beleid na verloop van tijd te evalueren
en waar nodig te actualiseren. Zo kan worden getoetst in hoeverre uitvoering is gegeven aan de in
het privacy beleid 2018 opgenomen acties. De evaluatie van het "Privacy-beleid Waterschap
Rivierenland 2018" heeft medio 2021 plaatsgevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn in een
rapportage opgenomen. Deze resultaten zijn verwerkt in bijgevoegd geactualiseerd "Privacy-beleid
Waterschap Rivierenland 2022". Daarbij is tevens rekening is gehouden met de resultaten van de
sectorale audit waterschappen op het gebied van privacy en informatieveiligheid die eind 2021/begin
2022 is uitgevoerd.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel BSR conceptbegroting 2023 en meerjarenbegroting 20242026
Besluit
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting BSR 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026 en deze
te voorzien van een positieve zienswijze;
2. De concept-zienswijze na de commissie Middelen van 31 mei 2022 alvast naar BSR te sturen,
onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur van waterschap
Rivierenland van 1 juli 2022, i.v.m. bestuurlijke behandeling bij BSR.
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Context
Het Dagelijks Bestuur van BSR heeft de conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
aangeboden aan de deelnemers. Iedere deelnemer heeft conform de wettelijke procedure de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Het Dagelijks Bestuur van BSR
zal de ingebrachte zienswijzen voorzien van reactie en de stukken vervolgens ter besluitvorming aan
het Algemeen Bestuur van BSR aanbieden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Voorkeursalternatief (VKA) dijkversterkingsproject
Streefkerk-Ameide-fort Everdingen (SAFE)
Besluit
Het VKA voor dijkversterkingsproject SAFE vast te stellen.

Context
Binnen Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
diverse dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de
landelijke waterveiligheidsopgave om primaire waterkeringen in 2050 aan de waterveiligheidsnorm
te laten voldoen. WSRL volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor
dijkversterkingsprojecten een drietal fasen kennen: verkenning, planuitwerking en realisatie.
Het project SAFE (Streefkerk - Ameide - fort Everdingen) is gelegen aan de zuidzijde van de Lek, in de
regio Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden binnen de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de
gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Koersnotitie Stikstof
Besluit
-

In te stemmen met de koersnotitie Stikstof;
In te stemmen met het uitvoeren van een QuickScan naar meekoppelkansen.

Context
Met de uitspraken van de Raad van State (mei 2019) is Nederland in een stikstofcrisis beland. Het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag sindsdien niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten
worden gebruikt. Voor Nederland betekende dit dat we op 'slot' gingen. Grote (bouw) projecten
vielen stil, noodmaatregelen moesten worden getroffen en ook waterschappen ervoeren, in
beperkte mate, de gevolgen in hun opgaven. Inmiddels zijn door het Kabinet de hoofdlijnen
gepresenteerd, die ons een weg moeten gaan leiden uit de stikstofcrisis. In de koersnotitie wordt
geschetst hoe ons waterschap zich verhoudt tot de stikstofcrisis.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur
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Portefeuillehouder
H. van 't Pad

Voorstel Uitvoeringsplan MeerJarenBaggerProgramma 2
Besluit
Het Uitvoeringsplan van het Meerjarenbaggerprogramma 2 vast te stellen.

Context
Op 26 november 2021 heeft ons Algemeen Bestuur het Beleidsplan Meerjarenbaggerprogramma
(MJBP) 2 vastgesteld. De commissie watersysteem is aan de hand van een presentatie geïnformeerd
over de uitvoering en de monitoring van het baggeren. De bevoegdheid voor het vaststellen van het
Uitvoeringsplan MJBP 2 ligt bij het Dagelijks Bestuur. De uitvoering van het huidige MJBP 1 ronden
we in 2021 af. Vanaf 2022 werken we volgens het nieuwe baggerbeleid en de nieuwe baggerplanning.
We passen met het nieuwe MJBP 2 de flexibele en gebiedsgerichte baggerplanning toe. We bepalen
het moment van baggeren aan de hand van wanneer de baggeraanwas de prestaties van een watergang belemmerd. De prestaties van de watergang baseren we op gebiedskenmerken, afvoernormen,
minimale waterdiepte voor waterkwaliteit, varend onderhoud en scheepvaart. Deze prestaties zijn
vaste parameters. De baggeraanwas vormt de variabele parameter. Het volume en de snelheid van
de baggeraanwas nemen we voorlopig aan op basis van ervaring uit de vorige baggercyclus. Op basis
van monitoring checken we die aannames en sturen we waar nodig de planning bij.
Het uitvoeringsprogramma loopt samen met de planperiode van het waterbeheerprogramma (van
2022-2027).

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
E. Groenenberg

Voorstel Veiligheidsbeoordeling dijktrajecten 24-2 en 24-3
Besluit
1. In te stemmen met de resultaten van de beoordeling conform het Wettelijk
Beoordelingsinstrumentarium 2017 van de dijktrajecten 24-2 en 24-3;
2. In te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportages 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
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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.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Zorgpunten van het waterschap bij de ontwikkeling van een
oevergrondwaterwinning in de Krimpenerwaard/Alblasserwaard
Besluit
Brief aan drinkwaterbedrijf Oasen te versturen met daarin de zorgpunten van het waterschap bij de
ontwikkeling oevergrondwaterwinning Krimpenerwaard/Alblasserwaard.

Context
Drinkwaterbedrijf Oasen is langs de Beneden-Lek bezig met de ontwikkeling van een nieuwe oevergrondwaterwinning in de Krimpenerwaard/Alblasserwaard. Oasen maakt deze zomer een keuze
waarbij zeven locatiealternatieven worden ingedikt tot één of twee locaties. Deze locaties worden in
de loop van 2022 en in 2023 uitgewerkt tot inrichtingsvarianten. Pas in het tweede kwartaal van
2024 is de formele terinzagelegging van het MER-rapport en het concept-besluit van de Provincie
Zuid-Holland. Bij een keuze voor twee inrichtingsvarianten is de kans groot dat één variant in de
Alblasserwaard komt te liggen, en ook bij een keuze voor één inrichtingsvariant is dat niet uit te
sluiten.
In vrijwel hetzelfde gebied als voor een nieuwe oevergrondwaterwinning, ligt het zoekgebied voor de
aanleg van 500 ha waterinfiltratiesystemen in het kader van het Gebiedsplan Veenweideaanpak
Alblasserwaard (beperken van bodemdaling en CO2-uitstoot door verminderen veenoxidatie). Dit
project wordt getrokken door de Gemeente Molenlanden en de Provincie Zuid-Holland met WSRL in
een ondersteunende rol. Het project wordt gefinancierd met impulsgelden voor CO2-reductie vanuit
het Rijk. Het zoekgebied in de omgeving van Brandwijk is logisch omdat hier de maaivelddaling het
grootst is. Op basis van bestaande modellen van WSRL hebben we de geschiktheid voor waterafvoer
en wateraanvoer (met waterinfiltratiesystemen) in beeld gebracht. Deze is voldoende in het
zoekgebied. De wateraanvoer in kader Gebiedsplan Veenweideaanpak zien we daarbij als een
inspanning voor het waterschap waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De waterafvoer
rekenen we dit jaar door in het kader van de NBW-toetsing (regionale normen voor wateroverlast).
Ambtelijk en bestuurlijk krijgen we sterk de indruk dat Oasen de aanleg van waterinfiltratiesystemen
in het kader van het Gebiedsplan Veenweideaanpak Alblasserwaard op voorhand als
compensatiemaatregelen in het kader van mogelijke oevergrondwaterwinning wil zien. In het
concept Gebiedsplan is dit als volgt geformuleerd: 'De combinatie van waterwinning met
waterinfiltratie (veenweideaanpak - TD) biedt kansen om een deel van de extra bodemdaling die
waterwinning kan veroorzaken te voorkomen of af te remmen.' In de brief is uitgelegd dat we dit
anders zien.
De ontwikkeling van een oevergrondwaterontwikkeling raakt ook het veiligheidsbelang van de
primaire waterkering. Locatiealternatief 4 van de oevergrondwaterwinning ligt buitendijks op een
verhoogd grondlichaam (terp, verhoogd voorland) tegen het dijklichaam. Een hoogwatervrije
oevergrondwaterwinning vanaf een terp die tegen de waterkering aanligt, stuit op bezwaren van
onze dijkspecialisten. De bezwaren zijn in de brief uitgelegd, waarbij ook de stand van zaken bij de
dijkverbetering SAFE is toegelicht.
Tevens is de samenhang met het nieuwe peilbesluit, en specifiek met de door ons uitgevoerde
analyse van de maaivelddaling, geschetst. De uitgangspunten voor het nieuwe peilbesluit en de wijze
van peilindexatie kunnen al in het m.e.r.-traject worden meegenomen wat ons betreft.
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Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
E. Groenenberg

Voorstel Presentatie over dijkversterkingsplan Neder-Betuwe voor de
Commissie Waterveiligheid op 7 juni 2022
Besluit
De Presentatie over dijkversterkingsplan Neder-Betuwe voor de Commissie Waterveiligheid op 7 juni
2022 vast te stellen.

Context
Het Projectplan Waterkering voor de dijkversterking Neder-Betuwe is gereed. De interne procedure
is gestart met behandeling van het ontwerp-Projectplan in het Programmateam HWBP op 9 mei
2022. Op 16 mei is de behandeling in de Stuurgroep HWBP. Op 7 juni 2022 zal in de Commissie
Waterveiligheid een presentatie worden gegeven.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Kredietaanvraag dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg
(TiWa)
Besluit
Een aanvullend bruto krediet van € 71.284.000 en een aanvullend netto krediet van € 7.310.000
beschikbaar te stellen voor dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Context
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft als doel gezamenlijk met de
waterbeheerders te werken aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen door het
treffen van maatregelen aan primaire waterkeringen en waterkerende kunstwerken van zowel
waterschappen als Rijkswaterstaat. Dat doen deze partijen op basis van afspraken, vastgelegd in het
Bestuursakkoord Water van mei 2011. De belangrijkste afspraak is dat het Rijk en de waterschappen
samen de verantwoordelijkheid dragen. Van alle kosten die gemaakt worden voor de dijkversterking
betaalt het Rijk 50%, de gezamenlijke waterschappen 40% en het individuele waterschap 10%. Deze
financiering wordt voor 90% via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. De projectgebonden
bijdrage (nettobijdrage) bedraagt 10% en dient door het verantwoordelijke waterschap te worden
gefinancierd. De financiering is voorcalculatorisch en budgetoverschrijdingen zijn voor risico van het
waterschap; het waterschap is risicodragend. Een uitzondering hierop vormen innovaties, deze
komen voor 100% in aanmerking voor subsidie.
Het landelijke programma kent qua programmering een voortrollend karakter. Dit betekent dat ieder
jaar de programmering wordt geactualiseerd, vooruitkijkend over een periode van 6 jaar. De
programmadirectie HWBP stuurt het definitieve programmavoorstel 2022-2027/2033 toe aan de
Deltacommissaris, zodat het programma kan worden opgenomen in het Deltaplan Waterveiligheid
van het Deltaprogramma 2022. De Deltacommissaris biedt het Deltaprogramma aan de Minister van
I&W aan. Op Prinsjesdag 2022 wordt het Deltaprogramma 2023, met daarin het HWBP programma
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2023-2034, aangeboden aan de Tweede kamer, waarna definitieve vaststelling zal volgen. Net als bij
de voorgaande programma's is de opgave voor ons waterschap groot.
Deze kredietaanvraag heeft betrekking op de realisatiefase van dijkversterkingsproject TielWaardenburg (TiWa) zodat dit project conform de programmering uitgevoerd wordt.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 24 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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