CDH 15 maart 2022 terugkoppeling
In de vergadering van 15 maart 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel Regionale uitwerking van de verdringingsreeks
Besluit
In te stemmen met de regionale uitwerking verdringingsreeks Rivierengebied.

Context
De droogte van 2018, 2019 en 2020 heeft in delen van Nederland grote gevolgen gehad. Deze
droogte liet ons zien dat we onvoldoende weerbaar waren tegen droge periodes. Om beter gesteld
te staan tegen volgende droogteperiodes, is de Beleidstafel Droogte aan de slag gegaan met het
formuleren van beleidsaanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn belegd bij verschillende partijen,
zoals het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ). Een van die aanbevelingen, is aanbeveling 5: stel
regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks op. Het opstellen van een regionale uitwerking
betekent het in beeld brengen van de watervraag, inclusief benodigde waterkwaliteit. Het gaat
hierbij dus niet om het aanbrengen van een nadere prioritering in de categorieën van de
verdringingsreeks. De regionale uitwerking van de verdringingsreeks zal een bijlage worden in het
Crisisbestrijdingsplan Watertekort en zal opzichzelfstaand gebruikt worden om bij te dragen aan het
doelbereik van de zoetwaterstrategie Rivierengebied.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder
M.H.M. Gremmen

Voorstel Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma
2016-2021, peildatum 31-12-2021
Besluit
1.
2.

Vaststellen van de voortgangsrapportage over de uitvoering van het Waterbeheerprogramma
2016-2021 van Waterschap Rivierenland met peildatum 31-12-2021.
Na vaststelling door het CDH:
- de voortgangsrapportage te versturen naar Gedeputeerde Staten van de provincies
Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland.
- de voortgangsrapportage via de bestuurlijke nieuwsbrief ter kennisname te sturen naar het
Algemeen Bestuur.

Context
Dit is de zesde voortgangsrapportage in de reeks, die betrekking heeft op de planperiode 2016-2021.
In de omgevingsverordeningen van de provincies is opgenomen dat de provincies, in hun rol als
kadersteller en toezichthouder, van het waterschap de informatie ontvangt die van belang is om de
voortgang van de uitvoering van het waterbeheerprogramma goed te kunnen beoordelen. We
rapporteren éénmaal per jaar aan Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland, Utrecht, ZuidHolland en Noord-Brabant over de voortgang van de uitvoering van het waterbeheerprogramma, de
redenen van eventuele afwijkingen en de voorgestelde maatregelen. De voortgangsrapportage geeft
hier invulling aan. In de jaarlijkse ambtelijke, en eventuele bestuurlijke voortgangsoverleggen met de
provincies, bespreken we de knelpunten uit de voortgangsrapportage en maken we nadere
afspraken om deze op te lossen.
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De opbouw van de voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting en het
Waterbeheerprogramma 2016-2021 van Waterschap Rivierenland en op de waterprogramma's van
de provincies. Het Waterbeheerprogramma 2016-2021 is hierbij leidend geweest voor het format,
maar er is waar mogelijk aangesloten bij de wensen van de verschillende provincies. Deze rapportage
levert daarmee de benodigde informatie voor de monitoring van de provinciale waterplannen. De
inhoud van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de Jaarrekening 2021. De
voortgangsrapportage geldt voor het gehele beheergebied van Waterschap Rivierenland. Indien van
toepassing is bij de voortgang van de maatregelen aangegeven in welke provincie(s) de maatregel
plaatsvindt.
Peildatum van de voortgangsrapportage is 31 december 2021.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
J.C. Verdaas

Voorstel Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2022
Besluit
-

Het document "Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen 2022" (OPW2022) vast te
stellen en als uitgangspunt te hanteren voor alle dijkversterkingen aan primaire keringen.
Het OPW2019 te laten vervallen.

Context
Dit OPW2022 is opgesteld om uniformiteit in uitgangspunten te bevorderen voor de
dijkversterkingsprojecten aan onze primaire waterkeringen. Waterschap Rivierenland heeft de taak
om de primaire waterkeringen uiterlijk 2050 aan de normering te laten voldoen. In de tussen
liggende periode zal het merendeel van de primaire waterkeringen worden versterkt. Actualisatie
van de ontwerpuitgangspunten Primaire waterkeringen is nodig om nieuwe inzichten en beleid te
vertalen naar ontwerpuitgangspunten voor dijkversterkingen aan primaire keringen.
Het OPW2022 beperkt zich tot de uitgangspunten die relevant zijn voor het ontwerp en het daarbij
behorende proces van de versterking van primaire waterkeringen. Hierbij spelen niet alleen
technische uitgangspunten, maar zeker ook uitgangspunten die te maken hebben met de omgeving.
Na vaststelling van het OPW2022 vervalt de vorige versie, het OPW2019.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 van de internationale
samenwerking van Waterschap Rivierenland
Besluit
Kennis te nemen van de gepresenteerde terugblik 2021 en vooruitblik 2022 van de internationale
samenwerking van Waterschap Rivierenland.

Context
In het Algemeen Bestuur van 27 november 2020 is het beleid voor internationale samenwerking
vastgesteld. Het beleid is gericht op het bijdragen door Waterschap Rivierenland aan een duurzaam
2

en klimaatbestendig waterbeheer, samen met Nederlandse en internationale lokale partners.
Daarnaast biedt de inzet ook kansen voor medewerkers om zich te ontwikkelen, wat het waterschap
een aantrekkelijke werkgever maakt. En het versterkt de relaties met Nederlandse partners.
Internationale samenwerking gaat dus om brengen van kennis, maar het heeft ook een directe
impact op de eigen organisatie. Er is sprake van wederkerigheid. Naast buitenlandprojecten is er ook
internationale samenwerking in het kader van de reguliere taakuitvoering van het waterschap,
bijvoorbeeld met Duitsland.
Bij de vaststelling van het beleid is afgesproken dat de Commissie Middelen jaarlijks wordt
geïnformeerd over de inzet van het afgelopen jaar en dat een vooruitblik wordt gegeven voor het
komende jaar.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouders
J.C. Verdaas en M.H.M. Gremmen

Voorstel Invoering solidariteitsfinanciering muskusratten
Besluit
Kennis te nemen van:
a. Het compromisvoorstel zoals verwoord in het Advies solidariteitsfinanciering muskusratten;
b. De Evaluatiecriteria solidariteitsfinanciering muskusratten;

Context
Muskusrattenbestrijding is vanaf 1 juli 2011 van rechtswege overgegaan van de provincies naar de
waterschappen. In 2011 is in de Waterwet vastgelegd dat waterschappen zo goed mogelijk zorg
moeten dragen voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskusen beverratten. Waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland
hebben ervoor gekozen deze taak vanuit de Waterwet te laten uitvoeren door het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer Rivierenland (MRB RL). Er is sprake van verlegd bestuur. MRB RL is
organisatorisch ondergebracht bij Waterschap Rivierenland (WSRL), in de vorm van een 'afdeling' die
de bestuurlijk opdracht uitvoert van het samenwerkingsverband.
Van 2013 t/m 2017 is de landelijke Veldproef Muskusratten uitgevoerd. In de veldproef is onderzocht
of er betere alternatieven zijn om invulling te geven aan de opdracht vanuit de Waterwet. Op basis
van de resultaten van de Veldproef is op 14 juni 2019 in de ledenvergadering van de Unie van
Waterschappen unaniem besloten om met vereende krachten de populatie muskusratten terug te
dringen tot aan de landsgrens in een periode van 10 tot 15 jaar. In navolging van genoemd besluit is
onderzocht hoe het bereiken en in stand houden van het doel bekostigd kan worden, op basis van
solidariteit tussen de waterschappen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder
E. Groenenberg
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Voorstel Evaluatie project "slootdempingen Alblasserwaard" en
aanbevelingen Concerncontrol
Besluit
Kennis te nemen van:
de evaluatie van het handhavingsproject
de voortgang ten aanzien van de aanbevelingen van Concerncontrol
Deze evaluatie kan ter kennisname worden gedeeld met de commissie Middelen.

Context
In 2017 bleek dat in de Alblasserwaard verschillende C-wateren gedempt waren zonder instemming
van het waterschap. Er is daarom een handhavingsproject opgestart om deze dempingen alsnog te
reguleren/formaliseren. Daarnaast is er door Concerncontrol in 2019 een onderzoek geweest waaruit
een aantal aanbevelingen voortkwamen.
Inmiddels is het handhavingsproject afgerond. In het totaal zijn er 150 personen aangeschreven
vanwege dempingen van een C-watergang die niet bij Waterschap Rivierenland bekend waren. Het
overgrote deel van de aangeschrevenen heeft daarna alsnog de door WSRL gewenst compensatie
gerealiseerd of de demping weer open gegraven.
Uiteindelijk hebben 9 personen niet gereageerd op de aanschrijving of de demping niet willen
formaliseren. Bij die gevallen hebben we het handhavingstraject doorgezet en zijn dwangsommen
opgelegd. Met 9 dwangsommen op 150 aanschrijvingen, komen we op een percentage van 94% dat
het na eerste aanzegging en in goed overleg de demping geformaliseerd heeft.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
J.C. Verdaas

Voorstel Plan van Aanpak Realisatiefase dijkversterking Stad Tiel
Besluit
-

Het Plan van Aanpak Realisatiefase voor het dijkversterkingsproject Stad Tiel vast te stellen.
In te stemmen met de aanvraagsubsidieverlening bij de Minister voor Infrastructuur en
Waterstaat voor de realisatiefase van het dijkversterkingsproject Stad Tiel, voor het subsidiabele
deel van de kosten van in totaal € 36.633.873,-- bestaande uit € 36.521.373,-- 90% subsidie en
€ 112.500,-- 100% subsidie voor de Gastvrije Waaldijk. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Context
Het Plan van Aanpak Stad Tiel beschrijft de projectopdracht voor de realisatiefase van dijkversterking
Stad Tiel en zet de belangrijkste activiteiten op een rij. Het Plan van Aanpak beschrijft de opdracht
voor het projectteam en de scope waarbinnen deze gerealiseerd wordt, en dient als onderbouwing
van de subsidieaanvraag realisatiefase.
Ieder HWBP-project doorloopt drie fasen: de Verkenningsfase, de Planuitwerkingsfase en de
Realisatiefase. Als resultaat van de verkenning (en hertoetsing) in 2018 zijn de precieze veiligheidsopgave en voorkeursontwerpen in 2019 bepaald. Het voorkeursalternatief (VKA) is in februari 2020
bestuurlijk vastgesteld en nadien in de Planuitwerkingsfase uitgewerkt tot een ontwerp-projectplan
Waterwet (OPpWw) en integraal Definitief Ontwerp (DO). Het Algemeen Bestuur heeft op
26 november 2021 het Projectplan Waterwet vastgesteld. Het PpWw geeft aan hoe het project
wordt uitgevoerd, wat de consequenties zijn voor de omgeving en welke maatregelen worden
genomen om de hinder en overlast voor de omgeving te beperken. Het Projectplan is opgesteld
binnen de kaders van het 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen' (OPW 2019).
4

De volgende stap in dit proces is nu gezet: het Plan van Aanpak is vastgesteld waarin de planning en
kosten van het project in de realisatiefase zijn beschreven en toegelicht. De definitieve kosten
worden vastgesteld na gunning van de opdracht aan de geselecteerde aannemer.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Kredietvoorstel dijkversterkingsproject Stad Tiel
Besluit
Een aanvullend bruto krediet van € 38.261.000 en een aanvullend netto krediet van € 3.614.000
beschikbaar te stellen voor dijkversterkingsproject Stad Tiel 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 de verantwoordelijke waterkeringbeheerder te
worden gefinancierd. 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 Hoogwaterbescherming heeft in november 2021 het programma Hoogwaterbescherming (HWBP) 2022-2033 vastgesteld. Net als bij de voorgaande programma's is de opgave
voor ons waterschap groot. Deze kredietaanvraag heeft betrekking op de realisatiefase van project
Stad Tiel zodat dit project conform de programmering uitgevoerd wordt.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Voorstel Jaarverslag en Jaarrekening 2021
Besluit
1.

2.

De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2021 als volgt vast te stellen:
a. het totaal van de kosten:
€ 232.858.743
b. het totaal van de opbrengsten: € 235.287.425
c. voordelig exploitatieresultaat:
€ 2.428.682
Het voordelig exploitatieresultaat ad € 2.428.682 ten laste/gunste te brengen van de
egalisatiereserves:
Watersysteem € 3.200.672 voordelig
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3.

4.

5.
6.

Zuivering
€ 829.268 nadelig
Wegen
€ 57.278 voordelig
Totaal
€ 2.428.682 voordelig
Kennis te nemen van het weerstandsvermogen van 0.75. In aanloop naar de voorjaarsnota 2022
de dialoog over weerstandscapaciteit te voeren en besluitvorming hieromtrent plaats te laten
vinden bij de voorjaarsnota 2022.
De overschrijdingen op de lasten van de volgende programma's alsnog formeel te bekrachtigen:
Waterveiligheid
€ 0,3 miljoen
Watersysteem
€ 1,1 miljoen
Waterketen
€ 4,3 miljoen
Middelen
€ 0,3 miljoen
In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserve 'Decentrale huisvesting' (saldo per
31-12-2021 bedraagt € 0).
De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31 december 2021 van in totaal
€ 27.000 alsnog formeel te bekrachtigen (details in bijlage 11b van de jaarrekening).

Context
Met de jaarstukken 2021 legt het waterschap verantwoording af over de uitvoering van de begroting
2021. De jaarstukken 2021 zijn opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit
Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW) en sluiten aan bij de opzet van de
begroting 2021.
De jaarstukken bestaan uit:
het jaarverslag met daarin opgenomen de programmaverantwoording, waarin wordt ingegaan
op de mate waarin doelstellingen zijn behaald, maatregelen zijn uitgevoerd en tegen welke
kosten dat is gebeurd;
de jaarrekening, met daarin opgenomen de exploitatierekening naar programma's, naar
wettelijke taken en naar kosten en opbrengstensoorten.
de bijlagen.
In hoofdstuk 7 van het document is de controleverklaring van de accountant opgenomen. Deze
verklaring geeft op basis van de uitgevoerde controle (conform art. 109 van de Waterschapswet) aan
of:
de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;
de baten en lasten, evenals de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen;
de jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsvoorschriften;
het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is;
de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Algemeen bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel Zelfevaluatie beheersing strategische doelen 2021
Waterschap Rivierenland
Besluit
-

Kennis te nemen van het rapport 'Zelfevaluatie beheersing strategische doelen 2021
Waterschap Rivierenland';
Dit rapport ter informatie toe te zenden aan de Commissie Middelen en onderdeel laten zijn bij
de behandeling van de Jaarrekening 2021.
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Context
In het kader van de beheersing van de strategische doelen van WSRL is een zelfevaluatie gedaan.
Hiermee is een beeld verkregen van de mate waarin de medewerkers van WSRL vinden dat deze
doelen op een beheerste wijze worden nagestreefd. Dit zal onderdeel zijn bij de behandeling van de
Jaarrekening 2021.
In de periode 2016 tot en met 2019 is jaarlijks een traject voor een In Control Verklaring (ICV)
doorlopen. De ICV had ook in die periode al het karakter van een zelfevaluatie omdat het beeld werd
bepaald door de medewerkers zelf. Deze zelfevaluatie is in de plaats gekomen van de ICV.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouders
J.C. Verdaas en G.V. den Hartog

Voorstel Onderzoek van de rekenkamercommissie naar kosten en
risico's grote projecten
Besluit
De bestuurlijke reactie op het onderzoek van de rekenkamercommissie naar kosten en risico's grote
projecten vast te stellen.

Context
De rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar de invulling
van de kaderstellende en controlerende taken van het Algemeen Bestuur ten aanzien van grote
projecten bij het waterschap. Tevens is daarbij de rol van het college van dijkgraaf en heemraden
onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek was de behoefte bij het Algemeen Bestuur om meer grip
te krijgen op de grote projecten. De rekenkamercommissie heeft de uitvoering van het onderzoek
uitbesteed aan Necker van Naem.
Het onderzoek is gestart op 25 augustus 2021 en is uitgevoerd in de periode september-november
2021. Op 16 december 2021 is de nota van bevindingen voorgelegd aan de ambtelijke organisatie
voor ambtelijk wederhoor. De ambtelijke reactie is in de rapportage verwerkt en vervolgens zijn er
conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Het rapport is door de Rekenkamercommissie aan het
College van Dijkgraaf en Heemraden aangeboden voor een bestuurlijke reactie.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
G.V. den Hartog

Voorstel 2022030972 Reactie Waterschap Rivierenland op concept
Panorama Rivieren van Provincie Gelderland
Besluit
-

Kennis te nemen van het Panorama Gelderse Rivieren van de Provincie Gelderland en haar
verzoek om daarop te reageren.
De reactiebrief te versturen zoals opgenomen in bijlage I.
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Context
Op 2 februari 2022 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland het CDH een brief
gestuurd over haar conceptperspectief op de Gelderse Rivieren met het verzoek om daarop te
reageren uiterlijk eind maart 2022.
In 2019 heeft Waterschap Rivierenland met de provincie Gelderland een panorama Waal opgesteld,
gebaseerd op de ruimtelijke kwaliteitskaders voor onze dijkversterkingsprojecten. Met dit Panorama
wordt dit perspectief verbreed naar andere opgaven en naar andere rivieren in Gelderland. De
provincie geeft per riviertak een beschrijving van opgaven en ambities. Tevens geeft de provincie met
dit perspectief aan welke ambities zij zelf heeft en welke rol zij voor zichzelf daarbij ziet. Het is tevens
een uitnodiging om te gaan werken aan gezamenlijke uitvoeringsagenda's. Het Panorama is geen
nieuw beleidsprogramma met bijbehorende nieuwe provinciale middelen.
Het verzoek om te reageren op dit concept is tevens uitgezet bij Rijkswaterstaat, andere Gelderse
waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wie neemt het uiteindelijke besluit
Dagelijks bestuur

Portefeuillehouder
M.P. Laeven

Overige zaken
Verantwoording:
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 15 maart 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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