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

Voorstel Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Food Valley  

Besluit 
- kennis te nemen van de stand van zaken Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Food Valley; 

- kennis te nemen van de intentie dat na de zomer aan het college een besluitvormend voorstel  

   wordt voorgelegd ten aanzien van de rol en positie van de waterschappen in het  

   verstedelijkingsakkoord. 

Context 
In 2020 is de Omgevingsagenda Oost opgesteld. Deze agenda bevat de opgaven en aanvullende 

afspraken waar Rijk en regio hun gezamenlijke inzet voor een duurzame leefomgeving op willen 

richten. In de Omgevingsagenda Oost zijn 8 omgevingsopgaven gedefinieerd, waaronder de opgave 

voor een innovatieve groene metropoolregio Arnhem, Nijmegen en Foodvalley. Deze opgave houdt 

in het faciliteren van een forse stedelijke groei van de regio, met behoud van leefklimaat, 

bereikbaarheid en landschappelijke kwaliteiten. Die Omgevingsagenda is ondertekend door het Rijk 

en de regionale partners (waaronder de waterschappen). 

De verstedelijkingsstrategie ANVF zal in het BO MIRT dit najaar leiden tot de ondertekening van een 

akkoord tussen Rijk en Regio, waarbij de waterschappen eveneens aanwezig zijn, vertegenwoordigd 

door dijkgraaf H. Pieper.  

In dit bestuurlijk behandelvoorstel wordt een terugblik gegeven, maar wordt ook stilgestaan bij het 

moment van nu: de resultaten van de gebiedsuitwerkingen van de verstedelijkingsstrategie en de 

vooruitblik geschetst naar het te sluiten verstedelijkingsakkoord.   

Daarnaast heeft dit voorstel tot doel het college te informeren dat na de zomer een besluitvormend 

voorstel wordt geagendeerd over de rol en positie van het waterschap bij de ondertekening van het 

verstedelijkingsakkoord.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 

Voorstel Jaarverslag bezwaren en klachten 2021 

Besluit 
Het jaarverslag bezwaren en klachten 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

Context 
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de afgehandelde bezwaren tegen Awb besluiten 

zoals een watervergunning, een handhavingsbesluit of tegen een besluit op een Wob-verzoek. De 

procedure voor de behandeling van bezwaarschriften is beschreven in de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) en de verordening behandeling bezwaren en klachten. Daarnaast wordt er in 

het jaarverslag ingegaan op de afgehandelde bezwaren tegen de legesaanslagen, de ingediende 

klachten tegen gedragingen van medewerkers van het waterschap en het in 2014 ingestelde 

Klachtenmeldpunt aanbesteden. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur Het jaarverslag wordt ter kennis gebracht van de commissie Middelen. 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog  

Voorstel vaststellen Waterschap Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie - KAR 2022-

2050 en krediet beschikbaar stellen voor 1e uitvoeringsperiode 2022 t/m 2024. 

Besluit 
1) Het Waterschap Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie - KAR 2022-2050 vast te stellen; 

2) Voor de 1e uitvoeringsfase (2022 t/m 2024) krediet beschikbaar te stellen van € 1.515.000 

bruto en € 1.415.000 netto. 

3) Heemraad Esther Groenenberg mandateren om aanvragen te doen voor de Impulsregeling. 

Context 
Al enkele jaren besteden we binnen Waterschap Rivierenland aandacht aan het thema 

klimaatadaptatie. Hiervoor loopt momenteel een (bestuurlijk) programma 'Klimaatadaptatie', waarbij 

het doel is een 'klimaatbestendig en water robuust' Rivierenland in 2050.  

Ook buiten het waterschap werken we samen met gebiedspartners aan klimaatadaptatie. Dit doen 

we in zogenaamde werkregio's: een landsdekkende samenwerkingsstructuur voor Ruimtelijke 

adaptatie. 

Samen met de provincie Gelderland en de negen inliggende gemeenten in de werkregio Klimaat 

Actief Rivierenland (KAR) hebben we in 2020 een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vastgesteld 

(zaaknummer 2020081913). De RAS beschrijft de strategische koers voor de regio Rivierenland, met 

bijbehorende ambities en opgaven.   

De ambities en strategische lijnen van de RAS zijn vertaald naar meer concrete opgaven voor de 

komende drie jaar in een Samenwerkingsagenda (zaaknummer 2021067875). In de 

Samenwerkingsagenda laat de regio zien welke klimaatmaatregelen ze de komende jaren gaat 

nemen, met daarbij negen speerpunten benoemd. 

Dat wat lokaal kan, moeten we zeker lokaal doen. Er is daarom afgesproken dat elke gemeente en 

het waterschap een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) opstelt, zodat maatwerk geborgd is. Hierbij 

wordt ook een lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld. De invulling ligt bij elke overheid zelf, in de 

vorm van inzet en middelen voor uitvoering van (lokale) projecten.  

Voor het waterschap zijn deze (lokale) maatregelen voor de werkregio KAR vastgelegd in het nu 

voorliggende Waterschap Uitvoeringsprogramma KAR (WUP KAR). 

In dit WUP KAR beschrijven we wat het waterschap gaat ondernemen om de regio KAR meer klimaat-

bestendig en water robuust te maken.  

De maatregelen in dit WUP sluiten aan bij de speerpunten uit de Samenwerkingsagenda. Tegelij-

kertijd zijn de WUP-maatregelen ook een antwoord op de klimaaturgentie die het waterschap zelf in 

deze regio ervaart. Daarvoor hebben we binnen het waterschap de zogenaamde 'Klimaatkwetsbaar-

heden Waterbeheer' bepaald: dat zijn locaties die extra gevoelig zijn voor de toenemende 

weersextremen, zodat schade dreigt voor bewoners, landbouwers, telers en de natuur. In het WUP 

beschrijven we welke maatregelen wij nemen om die kwetsbaarheid te 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 
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is gesteld (zie zaaknummer 2020165212). Voor de regio KAR is in dit voorstel € 4.094.000 

opgenomen voor de uitvoering van klimaatmaatregelen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
E.  Groenenberg 

Voorstel Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen Alblasserwaard 

en de Vijfheerenlanden 2021 

Besluit 
1. De "Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2021" vast te stellen; 

2. De voortgangsrapportage aan Gedeputeerde Staten van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en  

    Gelderland toe te sturen.  

Context 
Conform het "Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland" moet jaarlijks aan 

Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland en van provincie Utrecht worden gerapporteerd 

over de voortgang van het "Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen Alblasserwaard en de 

Vijfheerenlanden 2015-2024". De toetsing van de Lingedijken (ten westen van de Diefdijk) is ook 

onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. Dit omvat o.a. een klein traject dat in provincie Gelderland 

is gelegen, daarom wordt deze rapportage ook aan provincie Gelderland toegestuurd, conform het 

"Uitvoeringsbesluit Gelderse regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2017".  Voor de 

provincie Gelderland is een aparte bijlage bij de voortgangsrapportage opgenomen.   

Het uitvoeringsprogramma gaat over de toetsing en de verbetering van de regionale keringen in 

provincie Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het verbeterprogramma heeft betrekking op de 

boezemkades in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. De toetsing betreft ook de keringen die 

recenter zijn aangewezen en genormeerd, zoals de Lingedijken en de voorlandkering polder 

Nieuwland. 

De waterschappen hebben met de uitvoeringsprogramma's de termijnen voor mijlpalen in het 

verbeterprogramma en de toetsing vastgelegd die gebruikt worden bij de jaarlijkse 

voortgangsgesprekken. De voorliggende voortgangsrapportage is de zesde keer dat op basis van deze 

uitvoeringsprogramma's gerapporteerd wordt. Hiertoe is in overleg met de provincies en 

waterschappen in West-Nederland (Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland) een format opgesteld 

waarmee een uniforme rapportage wordt nagestreefd.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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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. 

Het project is gestart met een voorverkenning vanwege de partiële aanpak: op basis van de 

veiligheidsrendement bepaling over beide normtrajecten (totaal circa 39 km) is invulling gegeven aan 

de benodigde aanpak van prioritaire faalmechanismen per dijkzone.  

Vanuit de veiligheidsanalyse is op basis van de landelijke beoordeling reeds ruim 5 kilometer als 

voldoende beoordeeld. Voor 34 km ligt er een opgave voor 2050. In de voorverkenning is op basis 

van veiligheidsrendement en vanwege de partiele aanpak een scope gedefinieerd van ruim 11 km 

voor verdere verkenning. 

Tijdens de verkenningsfase is nader bepaald dat de versterkingsopgave voor de aanpak van 

prioritaire faalmechanismen resulteert in totaal 9,8 km verdeeld over 10 dijkzones.  

De verkenningsfase van het project is momenteel in afronding met als eindproduct de nota VKA (incl. 

MER-rapportage fase 1) zoals nu voorligt. Het VKA beschrijft de kansrijke alternatieven en trechtert 

deze naar het voorkeursalternatief per dijkzone. Het VKA is opgesteld binnen de kaders van het plan 

van aanpak voor deze verkenningsfase en de Notitie Reikwijdte- en Detailniveau (vastgesteld in het 

CDH van 31 maart 2020 en 2 februari 2021) en doet recht aan de verschillende belangen.  

Het VKA voldoet aan de 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen' (OPW2022) en aan de 

landelijke waterveiligheidsnormering inclusief de toepassing van de vastgestelde risicostrategie. 

In de volgende projectfase, de planuitwerkingsfase, wordt het VKA uitgewerkt tot een definitief 

ontwerp en kan het projectbesluit (conform de Omgevingswet) worden genomen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Besluit van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland tot 

vaststelling van het Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Waterschap 

Rivierenland 

Besluit 
Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland, in de hoedanigheid van 
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zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 35, lid 1 van de Archiefwet 1995; 

gelet op artikel 37, lid 3 van de Archiefwet 1995  

besluit: 

I. als waterschapsarchivaris aan te wijzen: de directeur/streekarchivaris van het Regionaal 

Archief Rivierenland; 

II. dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2020 en wordt 

aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer Waterschap 

Rivierenland 2020. 

Context 
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 

Met deze wet wordt de arbeidsrechtspositie van ambtenaren, uitzonderingen daargelaten, 

gelijkgesteld met het civielrecht dat geldt voor niet-overheidsbeambten. Onder andere heeft de wet 

gevolgen voor de manier waarop de waterschapsarchivaris is aangesteld. Waar het tot 1 januari 2020 

een benoeming betrof, dient vanaf die datum de archivaris te worden aangewezen. De aanwijzing 

kan plaatsvinden middels het vaststellen van het voorliggende aanwijzingsbesluit. In artikel 35, 

eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden 

van het waterschap bij dijkgraaf en heemraden (zorgdrager) gelegd. Het voorliggende besluit moet 

door dijkgraaf en heemraden worden vastgesteld om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet 

te voldoen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Overige zaken

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


