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CDH 15 oktober terugkoppeling 
 
 
In de vergadering van 15 oktober 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 

 Voorstel: Route en uitgangspunten Waterschapsverordening 
Besluit: De waterschapsverordening gefaseerd ontwikkelen, zodat deze per 1 januari 2021 gereed is 
om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en daarbij te kiezen voor een beleidsarme 
omzetting van de Keur en de algemene regels naar doelgerichte digitale regels uitgaande van de 'ja 
mits' methodiek. 
 
Context: Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf die datum moet de 
waterschapsverordening gereed zijn. De waterschapsverordening bevat de regels over de fysieke 
leefomgeving binnen het beheergebied van het waterschap en vervangt de huidige keur en de 
algemene regels. Er wordt een route voorgesteld voor de ontwikkeling van de 
waterschapsverordening. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd richting te geven aan het verdere 
vervolg door het vaststellen van uitgangspunten die het kader vormen waarbinnen de 
waterschapsverordening wordt voorbereid met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2021. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: J Verdaas 
 

 Voorstel: Begroting 2020 
Besluit:  
A: I De begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 vast te stellen en de bedragen voor 

2020 per programma 
tot een totaal van de kosten op € 222.834.271 
tot een totaal van de opbrengsten op€ 222.834.271 
Saldo  € 0 

II Voor het begrotingsjaar 2020 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot 
kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 conform de 
Verordening beleid- en verantwoordingsfunctie Waterschap Rivierenland.  

III Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het 
Financieringsstatuut het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 
1. Het afdekken van de financieringsbehoefte 2020 in rekening-courant bij de NWB tot 

een bedrag van maximaal € 55 miljoen; 
2. Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan 

van langlopende leningen voor de jaren 2020 tot en met 2024 tot een bedrag van 
maximaal € 189 miljoen; 

3. Het gedurende het jaar 2020 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag 
van de basisrenteleningen die in 2020 vervallen met een totale hoofdsom van 
€ 56 miljoen. 

IV In te stemmen met het voorstel van het College van Dijkgraaf en Heemraden van projecten 
die in het begrotingsjaar 2020 als groot project worden aangemerkt.  

B: Als college te besluiten, onder voorbehoud van het besluit van het algemeen bestuur, de 
kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 de machtiging aan het 
College van Dijkgraaf en Heemraden door te mandateren naar de Directieraad. 

 
Nagegaan moet worden of in de toekomst volstaan kan worden met minder bijlagen. Daarbij is 
wel van belang dat er ook sprake is van enkele wettelijk verplichte bijlagen.  
De afspraak waarbij met een zekere regelmaat in de taakhoudersoverleggen de lopende 
investeringen/projecten worden doorgenomen wordt gerevitaliseerd. 
Het CDH geeft aan veel waardering te hebben voor al het verzette werk.   
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Context: Het waterschap geeft in de begroting aan waaraan zij gepland hebben het geld te besteden 
in het jaar 2020. Dat doet ze met een doorkijk naar 2024.Een belangrijke leidraad daarvoor zijn 
natuurlijk de eerder vastgestelde plannen en het bestuursakkoord dat is vastgesteld na de recente 
verkiezingen 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: G. den Hartog  
 

 Voorstel: 2e bestuursrapportage 2019 
Besluit: 1. De 2e bestuursrapportage 2019 vast te stellen (presentatie); 
2. De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's leidt 

dit tot de volgende gewijzigde budgetten: 
- Waterveiligheid € 29,5 miljoen (was € 29,4) 
- Watersysteem € 55,1 miljoen (was € 55,2) 
- Waterketen € 55,6 miljoen (was € 55,5) 
- Middelen € 41,3 miljoen (was € 41,4) 

3. In te stemmen met het verwachte positieve resultaat van € 4,8 miljoen en de verwachte 
resultaten op programmaniveau. 
Het CDH geeft aan veel waardering te hebben voor al het verzette werk.   

 
 
Context: In de bestuursrapportages wordt het verwachte resultaat (eindejaar) bepaald door de 
ramingen (actuele verwachting) te vergelijken met het budget. Het budget is de primaire begroting 
inclusief budgetwijzigingen. Budgetwijzigingen worden tussentijds opgesteld en verwerkt en hebben 
betrekking op een verschuiving van budgetten. 
Bij de jaarrekening wordt de realisatie van het betreffende jaar vergeleken met de gewijzigde 
begroting (dus inclusief budgetwijzigingen) van het betreffende jaar. Dit is conform de bepalingen in 
het waterschapsbesluit (art. 4.32/4.33). 
Het verwachte exploitatieresultaat voor 2019 in deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 4,8 miljoen 
voordelig. Bij de 1e bestuursrapportage was dit € 4,2 miljoen voordelig. 
De belangrijkste oorzaken voor dit verwachte voordelige exploitatieresultaat van € 4,8 miljoen bij 
deze 2e bestuursrapportage zijn: 

 Uitkering dividend door de Nederlandse Waterschapsbank: € 1,5 miljoen voordeel. 

 Belastinginkomsten, per saldo € 1,8 miljoen voordeel. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
voordeel op zuiveringsheffing bedrijven van voorgaande jaren (€ 1,4V). 

 Verkoop van overtollige gronden en gebouwen: € 1,0 miljoen voordeel. Daartegenover staat een 
eenmalige afkoop van landinrichtingsrente: € 0,5 miljoen nadeel. 

 Diverse voor- en nadelen op de afdelings- en personeelskosten, per saldo: € 1,2 miljoen. 

 Lagere kapitaallasten als gevolg van projectrealisatie 2018: € 0,6 miljoen voordeel. 

 Vrijval post onvoorzien € 0,4 miljoen voordeel, omdat dit naar verwachting niet wordt besteed. 

 Diverse calamiteiten, per saldo € 0,7 miljoen nadeel. Droge winter/voorjaar, golfterrein Spijk, 
persleidingbreuk Gorinchem-oost en slibgisting Tiel. 

 Hogere kosten voor slibverwerking, -afzet en -transport, per saldo € 0,8 miljoen nadeel. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: G. den Hartog 
 

 Voorstel: Voorgenomen besluit GR Slibverwerking over toetreding Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 

Besluit: Kennisgenomen van het voorgenomen besluit van de GR Slibverwerking om in de 
aandeelhoudersvergadering van HVC in te stemmen met het voorstel tot toetreding van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als aandeelhouder B, onder voorwaarde dat 
zij toetreedt tot de GR Slibverwerking 2009.  
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In deze fase van het besluitvormingsproces thans positief adviseren over dit voorgenomen besluit 
van het CDH pnder de voorwaarde dat de wederkerigheid (HHNK treedt toe) nu goed is geregeld een 
nadrukkelijke plaats geven in het voorstel; 
Voor zover nodig nog duidelijker de rol / bevoegdheid van ons AB in dezen melden, zowel nu als in 
het vervolg van het proces; 
Hetgeen is opgenomen in de paragraaf planning en vervolg ook in het te nemen besluit goed 
opnemen zodat het AB weet in welke fase we nu zijn en dat er nog nadere voorstellen komen. 
Context: Momenteel is er in Nederland een tekort aan slibeindverwerkingscapaciteit. De huidige 
slibeindverwerkers draaien op vollast. Recent werd bekend dat de slibdrooginstallatie van HHNK het 
einden nadert van de technische levensduur. HHNK zoekt daarom naar een alternatief en zet in op 
een aardgasloze slibeindverwerking. Als huidige aandeelhouder van HVC zoekt HHNK een 
verdergaande samenwerking. Voorgesteld wordt om een nieuwe slibdrooginstallatie te bouwen in 
Alkmaar met een beperkte overcapaciteit. Drogen van het slib gebeurt met hoogwaardige 
restwarmte van de naastgelegen Afval Energiecentrale van HVC. Voor de financiering van het plan 
wordt voorgesteld om HHNK toe te laten treden als B-aandeelhouder van HVC. De huidige 
B-aandeelhouders (leden van GR Slibverwerking) komen hierdoor mede garant te staan voor de 
investering van de benodigde 30 miljoen euro. Besluitvorming vindt plaats tijdens de 
Aandeelhoudersvergadering van HVC in december 2019. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: H. van 't Pad 
 

 Voorstel: Belastingverordeningen 2020 
Besluit:  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de volgende belastingverordeningen vast te stellen: 

- de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2020"; 

- de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2020"; 

- de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2020";  

- de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2020";  

alle met toelichting en bijlagen. 
 
Context: Dit besluit beoogt de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2020 vast te stellen. 
Voor alle verordeningen gaat het inhoudelijk uitsluitend om het vaststellen van de nieuwe 
belastingtarieven voor 2020. Daarnaast is de toelichting geactualiseerd, rekening houdende met de 
in juni 2019 geactualiseerde toelichting van de modelverordeningen van de Unie van 
Waterschappen. De belastingverordeningen blijven inhoudelijk voor het overige ongewijzigd. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: G. den Hartog 
 

 Voorstel: Vaststellen kostentoedelingsverordeningen 2020 
Besluit Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 
1. Vast te stellen:  

- de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2020; 
- de Kostentoedelingsverordening wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2020; 
- beide met toelichting. 

2. Per 1 januari 2020 in te trekken: 
- de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2019; 
- de Kostentoedelingsverordening wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2019; 
- beide met toelichting. 

 
Context: Eenmaal in de vijf jaar moeten waterschappen hun kostentoedelingsverordening verplicht 
herzien.  De huidige kostentoedelingsverordeningen watersysteembeheer en wegenbeheer van 
Waterschap Rivierenland zijn vorig jaar herzien en in werking getreden per 1 januari 2019. Twee in 
2018 gewezen arresten van de Hoge Raad hebben dermate effecten, dat een ongewijzigde 
kostentoedeling tot een sterk onevenwichtige lastenverdeling over de verschillende categorieën zou 
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leiden. Op grond van de effecten van de arresten voor de lastenverdeling wordt het algemeen 
bestuur nu een herziening van de kostentoedelingsverordeningen met ingang van 2020 voorgesteld. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: G. den Hartog 
 

 Voorstel: Bestuurlijke brief aan de 7 colleges ter bevestiging dat zij de verdere uitwerking 
ondersteunen van het 5 + 2 scenario voor de overdracht van de wegen. Dit zoals afgesproken tijdens de 
BT van 19 september 2019. Deze uitwerking zal leiden tot 7 intentieovereenkomsten. 
Besluit: Het thans voorliggende voorstel is de mening van het CDH in dit dossier en dit wordt 
collectief zo uitgedragen, ook al verschillen de CDH leden over de slagingskans.  
Het onderwerp komt aan de orde in de eerstkomende vergadering van de commissie Middelen. 
Er komen nog bestuurlijke overleggen met de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden. 
Later in de tijd zal nog bezien worden over de thans in concept voorliggende brief al dan niet 
verzonden moet worden.  Met inachtname van het voorgaande wordt conform advies besloten. 
Context 
Donderdag 19 september 2019 is tijdens de Bestuurlijke Tafel tussen het waterschap en de 
7 inliggende gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gesproken over de opgave vanuit 
het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland om de wegen in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, nu nog in beheer en onderhoud bij Waterschap Rivierenland, mogelijk over te 
gaan dragen aan de 7 gemeenten waarin deze waterschapwegen liggen. Tijdens dit overleg is het 5 + 
2 scenario besproken wat inhoudt dat de 7 gemeenten instemmen om de eventuele overdracht van 
de waterschapwegen volgens deze route uit te werken in 7 intentieovereenkomsten. Tijdens het 
overleg is door de gemeenten nadrukkelijk aangegeven de collectiviteit dan wel het gezamenlijk 
optrekken in de overdracht te bevorderen. De 5 meer stedelijke gemeenten in de zuidwesthoek van 
de Alblasserwaard (Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam) 
willen dit binnen de huidige bestuursperiode in 2021 realiseren. De 2 landelijke gemeenten 
Molenlanden en Vijfheerenlanden voortgekomen uit een gemeentelijke herindeling per 1 januari 
2019 willen dit realiseren in hun volgende bestuursperiode, lees 2025. Bij dit 5 + 2 scenario hoort een 
gewenningsperiode en een gewenningsbijdrage omdat voor de 2 landelijke gemeenten Molenlanden 
en Vijfheerenlanden de impact met het overnemen van de waterschapwegen vele malen groter is 
dan bij de 5 meer stedelijke gemeenten.  
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden  
Portefeuillehouder: G. den Hartog 
 

 Voorstel: Bestuurscommunicatie plan van aanpak 
Besluit:  
Op zich wordt met het gestelde in de memo ingestemd maar er resteren nog enkele 
aandachtspunten waar het CDH graag aanvullend over geïnformeerd wordt.  
Context: Direct na de verkiezingen en vanaf de installatie van het nieuwe CDH heeft team 
communicatiegesprekken gevoerd met de heemraden en de dijkgraaf om wensen op het gebied van 
bestuurscommunicatie te achterhalen. De uitkomsten van deze gesprekken hebben geleid tot een 
plan van aanpak.  
Een aanpak om onze bestuurscommunicatie verder te verbeteren. Hierbij is de in gang gezette 
bestuurlijke vernieuwing een belangrijke factor. Evenals de vraag om meer (communicatie) 
ondersteuning voor dijkgraaf en heemraden.  
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden en te bespreken in overleg 
fractievoorzitters/dijkgraaf 
Portefeuillehouder: J. Verdaas 
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 Voorstel: Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten leden dagelijks bestuur 
Besluit: Het gaat alleen over de fulltime functionarissen, d.w.z. dus alleen de dijkgraaf. De minister 
wil openbaarmaking volgens de wet door terinzagelegging op het kantoor van het waterschap 
uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten. Dit gebeurt bij ons 
waterschap al sinds het rapport Dijkstal (2010). Bij het waterschap wordt hieraan invulling gegeven 
door bekendmaking van deze terinzagelegging én vanaf nu door deze gegevens in relatie tot de 
taakvervulling begin 2020 te bespreken in een vergadering van het Overleg 
fractievoorzitters/dijkgraaf. Overigens zullen de inkomsten uit de nevenfuncties van de dijkgraaf 
conform de wettelijke regels worden verrekend met zijn salaris. Omdat de dijkgraaf de enige fulltime 
bestuurder is, is loco-dijkgraaf M.H.M. Gremmen portefeuillehouder voor dit onderwerp. 
Context: Eind september 2019 is vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een oproep gedaan om de nevenfuncties en met name de hoogte van de inkomsten uit die 
nevenfuncties van de leden van de dagelijks besturen van waterschappen openbaar te maken. 
Aanleiding is een door het ministerie van BZK uitgevoerde evaluatie.  
De Unie van Waterschappen heeft op deze oproep gereageerd en wijst erop dat zij het betreuren dat 
zij vooraf niet gekend zijn in de inhoud van de brief. Ook wijst de Unie erop dat in de 
Waterschapswet is geregeld dat het openbaar maken van inkomsten uit nevenfuncties alleen geldt 
voor de dagelijks bestuursleden (en voorzitters) die hun ambt niet in deeltijd vervullen. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden 
Portefeuillehouder: loco-dijkgraaf M. Gremmen 
 

 Voorstel: Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2019 - gebundelde aanvraag 
Besluit: Een bruto krediet van € 60.443.777,-- en een netto krediet van € 5.297.263,-- beschikbaar te 
stellen voor diverse dijkversterkingsprojecten 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 en beide 50% bijdragen aan de kosten. Daarnaast geldt per 
project een projectgebonden bijdrage (nettobijdrage) van 10% door de verantwoordelijke 
waterkeringbeheerder. Een uitzondering hierop vormen innovaties, deze komen voor 100% in 
aanmerking voor subsidie, en vastgoedaankopen. Van de kosten die gepaard gaan met 
vastgoedaankopen komt 87% voor subsidie in aanmerking. 
 
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 september 2019 het voorlopige 
programmavoorstel Hoogwaterbescherming (HWBP) 2021-2026 ter consultatie aan de 
waterschappen gestuurd. Net als bij de voorgaande programma's is de opgave voor ons waterschap 
groot. Maar liefst negen projecten uit de top 30 van het ontwerpprogramma HWBP 2021-2026 zijn 
van Waterschap Rivierenland. 
Het CDH heeft op 1 oktober 2019 ingestemd met het ontwerpprogramma, met een voorbehoud ten 
aanzien van de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek, de PFAS en het voorbehoud van het 
AB over de nieuwe financiële aanpak en de nieuwe afschrijvingssystematiek en met 
verbetersuggesties rondom de presentatie en consultatie.  
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: mw. H. Roorda 
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 Voorstel: Vervolgtraject aanpassing belastingstelsel 
Besluit: In te stemmen met de opdracht en het voorgestelde proces van het vervolgtraject voor de 
aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen en dit standpunt in te brengen in de 

Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 december 2019. Vastgesteld is dat dit 

voorstel op dit moment het maximaal haalbare is. De leden van het CDH zijn bezorgd voor wat 
betreft het vervolg.  
Context: In de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen 14 juni jl. is  het Uniebestuur 
gevraagd om met een procesvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel van de 
waterschappen te komen. Met het conceptvoorstel dat voorligt voldoet het Uniebestuur aan dit 
verzoek. Het voorstel is gebaseerd op de inbreng die het Uniebestuur in twee sessies van de 
portefeuillehouders financiën van de waterschappen hebben ontvangen. Kern van het voorstel is dat 
de waterschappen vanuit een gevoelde eigen verantwoordelijkheid een vervolg geven aan de 
aanpassing van het belastingstelsel. Daarbij staat het vinden van een oplossing voor gebleken 
urgente knelpunten centraal: het knelpunt dat niet een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle 
betalende categorieën kan worden gerealiseerd, de weeffout en het gebruik van mens- en 
milieubelastende stoffen. Voorstellen uit het eerdere traject van de Commissie Aanpassing 
Belastingstelsel (CAB) die gunstige meekoppelkansen bieden, worden in het vervolgtraject 
meegenomen. Wat betreft de tijdspanne van het vervolgtraject is het voorstel dat er uiterlijk eind 
2020 voorstellen liggen die de instemming van de waterschapsbesturen hebben. Het eigenaarschap 
van het vervolgtraject is in handen van alle 21 waterschappen gezamenlijk. De Unie faciliteert het 
traject. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: G. den Hartog 
 

 Voorstel: Integrale aanpak medicijnresten en KRW bij rwzi Groesbeek 
Besluit: De fosfaatlozing van rwzi Groesbeek verminderen. Dat doen we door het bestaande 
zuiveringsproces te optimaliseren.  

 De rwzi voorzien van aanvullende zuiveringstechnologie die gericht is op het verwijderen van 
medicijnresten uit afvalwater. Daarmee verhogen we het zuiveringsrendement voor medicijnresten 
tot circa 70 á 80%. 

 Een lokale ketenaanpak voor medicijnen. We gaan in gesprek met lokale zorgprofessionals. Doel is 
om de lozing van medicijnresten op het riool te verminderen. 

 Een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000,-- (bruto = netto), t.b.v. het realiseren van een full 
scale demonstratie-installatie op rwzi Groesbeek die gericht is op het aanvullend verwijderen van 
medicijnresten uit afvalwater. 
Context: Mooier en schoner water is wat we willen bereiken in het beekdal bij Groesbeek. Ten 
behoeve van de KRW-doelen zijn maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en er zitten 
relatief veel medicijnresten in het water. Met voorliggend voorstel wordt u een aanpak voorgelegd. 
Na instemming kan worden gestart met de nadere uitwerking van de maatregelen. 
De gepresenteerde aanpak geeft invulling aan de volgende bestuurlijke doelen: 
 
Bestuursakkoord: het beekdal Groesbeek kan worden gezien als één van de iconen van ons 
beheergebied. Dat maken we (be)leefbaarder, schoner en mooier. De maatregelen dragen bij aan het 
realiseren van de KRW-doelstellingen en aan het reduceren van nieuwe stoffen in het watersysteem, 
zoals medicijnresten. De aanpak kenmerkt zich door slim en kosteneffectief werken. 
 
Visie duurzaam en doelmatig zuiveren: een uitdaging voor Waterschap Rivierenland is dat we in de 
periode tot en met 2021 alle emissies uit de waterketen die een knelpunt vormen, gaan reduceren 
tot een acceptabel niveau. Het gaat om het tijdig reduceren van emissies van effluenten van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties die een belemmering vormen voor de gewenste 
oppervlaktewaterkwaliteit (KRW-doelstellingen).  
Wie neemt het uiteindelijke besluit: Algemeen Bestuur 
Portefeuillehouder: H. van 't Pad 
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 Voorstel: Plan van Aanpak Voorverkenning Kop van de Betuwe 

Besluit: het plan van aanpak vast te stellen 
 
Context: De voorverkenning Kop van de Betuwe, ook wel genaamd Sprok - Sterrenschans - Heteren 
heeft tot doel om te komen tot een goede veiligheidsscope en zicht op de ruimtelijke ontwikkelingen 
die van invloed kunnen zijn op een mogelijke dijkverbetering. 
 
Waterschap Rivierenland initieert voor de trajecten Sprok-Sterreschans en Sterreschans-Heteren een 
pilot: Voorverkenning Omgeving Kop van de Betuwe. Deze pilot wordt samen met de provincie 
Gelderland uitgevoerd. Bij dijkversterkingen doen zich kansen voor om opgaven, ambities en wensen 
voor bijvoorbeeld economie, natuur en recreatie te verbinden met waterveiligheid in een 
gebiedsproces. Met deze voorverkenning en pilot willen we stimuleren dat in een vroeg stadium 
vanuit verschillende invalshoeken naar de dijkversterkingsopgave en haar omgeving wordt gekeken. 
Door vroeg te starten met deze voorverkenning (twee jaar voor de start van de verkenning) krijgen 
we meer mogelijkheden recht te doen aan de overige opgaven in het gebied en deze integraal te 
ontwikkelen en af te wegen.  
 
Het langs tracé loopt vanaf de inlaat voor de nevengeul bij Nijmegen langs de noordoever van de 
Waal en gaat via het Pannerdens kanaal naar de Nederrijn en stopt nabij de snelweg A50 bij Heteren. 
Dit project is een samenvoeging van de trajecten Sprok-Sterreschans en Sterreschans-Heteren en is 
39 km lang. 
In deze fase wordt ook het een veiligheidsanalyse uitgevoerd om de oorspronkelijke 
veiligheidsopgave die gebaseerd was op de derde landelijke toetsronde (LRT3) te actualiseren. Hierbij 
zijn de reeds afgekeurde vakken beschouwd én de in LRT3 goedgekeurde vakken. Deze laatste zijn de 
tussenvakken genoemd. Uit deze veiligheidsanalyse blijkt dat op basis van de nieuwe normering het 
gehele traject inclusief tussenvakken moet worden versterkt.  
 
Dit project is het laatste project wat op basis van een algemeen filter afgekeurd was en waar een 
nadere veiligheidsanalyse in een fase voor de verkenning noodzakelijk is om het gehele 
veiligheidsbeeld te krijgen.  
 
Bij de voorgaande projecten werden deze werkzaamheden vaak pas in de verkenningsfase 
opgevoerd als zijnde reeds gemaakt vaste kosten. Het HWBP kent nu ook de mogelijkheid om een 
voorverkenning te beschikken, mits de werkzaamheden nog niet afgerond zijn. Dit project voldoet 
aan die voorwaarde en gezien de nog onzekerheden in hoe en wanneer deze (serie van) projecten 
daadwerkelijk aangepakt gaan worden gaan we deze beschikking aanvragen. Hierdoor kunnen de 
reeds gemaakte kosten en nog te ramen kosten gedeclareerd worden, waardoor de voorfinanciering 
opgeheven wordt.  
 
De totale raming van deze voorverkenning is ongeveer € 4,88 miljoen (in 2018 is hier reeds krediet 
voor beschikbaar gesteld).  
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden 
Portefeuillehouder: mw. H. Roorda 
 
 

 Voorstel: Informeren Commissie Middelen op 5 november 2019 over afwijkingen van taxatie bij 
verkoop in 2019 

Besluit: de commissie Middelen informeren over de afwijkingen van taxaties bij verkopen in 2019 
 
Context: In de vergadering van de Commissie Middelen op 29 januari 2019 is naar aanleiding van het 
actualiseren van het eigendommenbeleid in 2018 een aanvullende vraag gesteld over het afwijken 
van een taxatie. Dit heeft geleid tot een actiepunt om aan het einde van dit jaar de commissie over 
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de afwijkingen in 2019 te informeren. Wij hebben besloten dit te doen in de commissie van 
5 november. 
Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden 
Portefeuillehouder: G. den Hartog 
 
Overigen: 
 

 Evaluatie AB-vergadering van 27 september 
Voor de bespreking van dit onderwerp is een half uur gereserveerd maar dat blijkt niet nodig. In 
algemene zin is de vergadering goed verlopen. Binnen de tijd zijn alle voorstellen unaniem 
aangenomen. Qua stijl, aanpak en woordkeus blijken de verschillende fracties hun eigen vorm te 
kiezen. Dat staat eenieder vrij, mits de fatsoensnormen geëerbiedigd worden.  

  
 
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 15 oktober 2019. Het is een vertaling van de besluiten en 
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag 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. Het 
Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de 
medewerkers van het bestuurssecretariaat. 


