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CDH 7 juni 2022 terugkoppeling 
In de vergadering van 7 juni 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 

Voorstel Evaluatie storm en wateroverlast februari 2022 

Besluit 
Kennis te nemen van de evaluatie. 

Context 
In het weekend van 19 februari 2022 waren er stormen en wateroverlast. Dit incident is geëvalueerd 
en inmiddels vastgesteld door de stuurgroep crisisbeheersing. In de evaluatie staan de sterke punten 
en verbeterpunten. Waterschap Rivierenland wil met crisisbeheersing een crisis adequaat bestrijden. 
Daarmee beperken we zoveel mogelijk de gevolgen van een crisis die met water samenhangt.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst met Rijk voor het 

demonstratieproject medicijnresten Groesbeek 

Besluit 
- In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en 

Water en Waterschap Rivierenland voor het demonstratieproject medicijnresten Groesbeek. 
- Directeur Yolande van der Meulen te mandateren om namens het CDH de samenwerkings-

overeenkomst te ondertekenen. 

Context 
Mooier en schoner water is wat we willen bereiken in het beekdal bij Groesbeek. Om dat te bereiken 
heeft het algemeen bestuur van WSRL in 2019 een integrale aanpak bij rwzi Groesbeek vastgesteld. 
Onderdeel van die aanpak is om een demo installatie verwijdering medicijnresten te realiseren op de 
rwzi Groesbeek om zo de enige landelijke "hotspot" medicijnresten in het beheersgebied van WSRL 
te saneren. Het demoproject maakt deel uit van een nationaal onderzoeksprogramma. We willen in 
de praktijk ervaren welke aanpak effectief en doelmatig is. Die ervaring draagt bij aan het 
ontwikkelen van een nationale aanpak voor medicijnresten.  
Momenteel bereiden we de realisatie van een PACAS-installatie voor, om op rwzi Groesbeek extra 
medicijnresten te verwijderen. De commissie waterketen is op 31 augustus en op 2 november 2021 
geïnformeerd over de voortgang en over de financiële aspecten. Op 26 november 2021 heeft het 
Algemeen Bestuur besloten door te gaan met het project en een aanvullend krediet beschikbaar te 
stellen. Het project kan gebruik maken van een rijksregeling waarbij het Rijk bijdraagt in de 
exploitatiekosten van het project. De totale omvang van de Rijksbijdrage voor het demoproject 
Groesbeek is geraamd op € 975.000,--. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het Rijk 
wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.a. wordt opgenomen dat de installatie 
minimaal 10 jaar in bedrijf is. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
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Voorstel Herziening Peilbesluit Tielerwaard 

Besluit 
- In te stemmen met het ontwerp-peilbesluit Tielerwaard conform bijgevoegd ontwerpbesluit 

(bijlage 1). 
- Het ontwerp-besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen en gedurende deze periode 

(juni 2022/juli 2022) een inloopmiddag te houden. 

Context 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 21 juni 2019 de herziening van het 
peilbesluit Tielerwaard vastgesteld. Er is beroep aangetekend tegen het peilbesluit door een viertal 
eisers. Eisers hebben percelen grond die liggen in het gebied waarop het peilbesluit betrekking heeft 
(Bufferzone Nieuwe Zuiderlingedijk). In de directe omgeving van deze percelen ligt het in 2013 aan-
gewezen Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. In december 2016 heeft de Provincie 
Gelderland een beheerplan voor dit gebied vastgesteld. Daarin is als herstelmaatregel de aanleg van 
een hydrologische bufferzone opgenomen om de verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. 
Om deze bufferzone te kunnen realiseren, zijn twee maatregelen voorgenomen:  
- het verhogen van het waterpeil in de aan het Natura 2000-gebied grenzende bufferzone. De 

bufferzone bestaat uit vier peilgebieden. 
- het verleggen van een A-watergang (inclusief aanleg waterberging, ophogen percelen e.d.). 
Voor het verleggen van de watergang heeft de Provincie Gelderland een inpassingsplan vastgesteld. 
Het peilbesluit is, onder andere, genomen om het waterpeil in de bufferzone te verhogen en daar-
mee uitvoering te geven aan het door de provincie vastgestelde beheerplan. 

Het beroep is behandeld door de Rechtbank Gelderland op 29 september 2020 en heeft geleid tot 
een tussenuitspraak van de rechtbank d.d. 6 november 2020. In de tussenuitspraak is aan het 
waterschap de mogelijkheid geboden om een aantal aan het peilbesluit klevende gebreken te 
herstellen. Naar aanleiding van de tussenuitspraak is een aanvullende motivering van het peilbesluit 
Tielerwaard vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 23 april 2021 en bekendgemaakt op 29 april 
2021. De rechtbank heeft - met inachtneming van deze aanvullende motivering - het beroep van 
eisers op 27 september 2021 gegrond verklaard. Volgens de rechtbank is in het aanvullend besluit 
weliswaar uiteengezet wat de belangen zijn en welke alternatieven zijn bezien en dat deze 
alternatieven om technische, financiële en ecologische redenen ontoereikend zijn, maar waarom dat 
zo is wordt in het aanvullend besluit niet uitgelegd. Volgens de rechtbank is de (enkele) verwijzing 
naar het GGOR onvoldoende; in het besluit zelf moet worden duidelijk gemaakt en toegelicht 
waarom de door eisers aangevoerde alternatieven ontoereikend zijn. Deze afweging moet kenbaar in 
het peilbesluit plaatsvinden, waarbij een (enkele) verwijzing naar een ander beleidsdocument niet 
volstaat. In het kader van de belangenafweging wordt vooral gewezen op maatregelen die worden 
getroffen om de schade te beperken of te compenseren, maar wordt nog steeds niet geëxpliciteerd 
waarom aan de belangen voor natuur in dit geval een zwaarder gewicht moet worden toegekend dan 
aan de belangen van eisers. De rechtbank oordeelt (daarom) dat het waterschap het aan het 
peilbesluit klevende gebrek niet heeft hersteld en dat het peilbesluit ook met het aanvullende besluit 
nog niet genoegzaam is gemotiveerd. De rechtbank heeft daarom het peilbesluit vernietigd. In dit 
peilbesluit is de verbeterde motivering van de peilwijzigingen in de Bufferzone Nieuwe 
Zuiderlingedijk opgenomen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Voorstel Verkenning samenwerking Gelderse besturen 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de intentie van de dijkgraven om het bestuurlijke netwerk binnen de regio 

Gelderland te versterken, zowel onderling tussen de drie waterschappen als gezamenlijk met 
andere overheidslagen in Gelderland. 

2. Kennis te nemen van de mogelijkheden die de Gelderland Academie biedt voor opleiding en 
ontmoeting voor volksvertegenwoordigers en bestuurders. 

3. Voor de samenwerking met de Gelderland Academie en t.b.v. waterschaps-interessante bijeen-
komsten een bijdrage van € 7.500,-- per waterschap per jaar uit te trekken, vooralsnog voor 2023 
en 2024. 

Context 
De opgaven waarvoor de diverse overheden staan, raken elkaar steeds meer. Er spelen steeds vaker 
meervoudige opgaven die gebiedsgericht aangepakt moeten worden, door de verschillende 
overheidslagen heen. Daarnaast vraagt de Omgevingswet van ons om nog meer "als een overheid" te 
worden. In afstemming met de dijkgraven is verkend hoe we, in de nieuwe bestuursperiode, een 
nauwere samenwerking in de regio Gelderland kunnen bewerkstelligen. Dit voorstel is in gezamen-
lijkheid met de andere twee Gelderse waterschappen tot stand gekomen en wordt parallel 
behandeld in de eigen dagelijks besturen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 

Voorstel Brief aan Minister met verzoek om hiaat in (overgangsrecht 

van) de Omgevingswet spoedig te herstellen 

Besluit 
Een brief vast te stellen en te verzenden aan de Minister over een hiaat in de overgangsregeling van 
de Omgevingswet. 

Context 
Er is sprake van een hiaat in de overgangsregeling Omgevingswet. Dit aspect is al langere tijd geleden 
aangekaart naar aanleiding van de situatie in project Neder-Betuwe. De toen ingezette acties hebben 
nog niet geleid tot perspectief op een wijziging van dit aspect. Binnen het project Neder-Betuwe 
wordt de groeiende urgentie ervaren en daarom is vanuit het project het initiatief genomen om een 
formele brief op te stellen richting de Minister om het hiaat te gaan repareren. Wanneer de brief 
voor de zomer wordt ontvangen heeft het Ministerie nog circa 6 maanden de tijd om het herstel van 
het hiaat te realiseren.  

Het HWBP is hiervan op de hoogte en voor formele verzending zal ook nader worden afgestemd met 
de Unie van Waterschappen over deze stap. Het vraagstuk is bij zowel het HWBP en de Unie van 
Waterschappen geruime tijd bekend, maar de urgentie ontbreekt bij hen om hier actief een vervolg 
aan te geven. Zodoende voelen wij de noodzaak om vanuit het Waterschap dit verzoek te doen. Met 
het versturen van deze brief streven we na dat de Minister het hiaat in de Omgevingswet gaat 
herstellen, waarmee het risico in de procedure voor het projectplan wordt opgelost. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Overige zaken 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 7 juni 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. 


