
1 

CDH 17 november 2020 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 17 november 2020 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel: Wijziging van de tussen Waterschap Rivierenland en RWS 

gesloten Samenwerkingsovereenkomst planstudie KRW Woelse 

Waard en dijkversterking Gorinchem-Waardenburg d.d. 6 juni 2018 

Besluit 
1. In te stemmen met de overeenkomst tot wijziging incl. bijlage van de tussen Waterschap 

Rivierenland en RWS gesloten Samenwerkingsovereenkomst planstudie KRW Woelse Waard 
en dijkversterking Gorinchem-Waardenburg d.d. 6 juni 2018. 

2. Machtiging te verlenen aan de heer ir. Z.C. Vonk, secretaris-directeur van Waterschap 
Rivierenland, om de wijzigingsovereenkomst te ondertekenen 

Context 
Op 6 juni 2018 hebben Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat de Samenwerkingsovereenkomst 
Planstudie KRW Woelse Waard en dijkversterking Gorinchem - Waardenburg gesloten. 
Met deze overeenkomst is vastgelegd dat het waterschap de planstudie voor KRW maatregelen in de 
Woelse Waard uitvoert ten behoeve van Rijkswaterstaat. De kosten worden cf. overeenkomst 
volledig door Rijkswaterstaat gedekt. Reden voor het afsluiten van deze overeenkomst was drieledig: 

- Werk met werk maken: het combineren van de uitvoering van de KRW-maatregelen in de 
uiterwaard en de dijkversterking biedt kansen voor kostenbesparing en het integraal 
afstemmen van raakvlakken tussen beide projecten. 

- Duidelijkheid voor de omgeving: één uitvoering, één participatie- en communicatieproces. 
- Integraal plan: door de samenwerking kan een integraal plan ontstaan voor de uiterwaard en 

de dijk met meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit en gebruikswaarden. 
 
Gaandeweg deze planstudie is gebleken dat naast de KRW-doelen voor Rijkswaterstaat, tevens: 

- riviercompensatie voor het dijkversterkingsproject GoWa gerealiseerd kan worden; 
- ruimte is voor duurzaam hergebruik van de vrijkomende grond binnen het 

dijkversterkingsproject GoWa.  
 
De gewijzigde overeenkomst regelt het samenlopen van de planstudies voor KRW en 
dijkversterkingsmaatregelen (riviercompensatie en duurzaam hergebruik grond).   

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel: Addendum ten behoeve van verrekening BTW bij de 

samenwerkingsovereenkomst Waalfront Nijmegen 

Besluit 
1. In te stemmen met het bijgevoegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 

Waalfront Nijmegen 
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2. Heemraad mevrouw drs. H. Roorda te machtigen om het addendum te ondertekenen. 

Context 
Het Addendum wordt toegevoegd aan de op 18 september 2019 tussen Waterschap Rivierenland, 
Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en Ontwikkelingsbedrijf Waalfront C.V. gesloten 
Samenwerkingsovereenkomst inzake de Integrale gebiedsontwikkeling Waalfront. De deelnemende 
partijen hebben in bestuurlijk overleg (juni 2020) verklaard ten behoeve van een zorgvuldige 
financiële afwikkeling de verrekening van BTW bij de samenwerkingsovereenkomst nader te willen 
specificeren. Dit zal voor het waterschap niet tot een verhoging van kosten leiden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel: Samenwerkingsovereenkomst PROJECT 'LIFE MICA' LIFE18 

NAT/NL/001047 

Besluit 
In te stemmen met samenwerkingsovereenkomst PROJECT 'LIFE MICA' LIFE18 NAT/NL/001047 

Context 
Voor een effectieve aanpak van invasieve exoten als de muskus- en beverrat is meer Europese 
samenwerking nodig. Het waterschap  heeft zich daarom als partij opgeworpen om hiervoor 
initiatieven te ontplooien en heeft met andere partners een LIFE - subsidie aangevraagd. De LIFE-
subsidie waarin pilot- en/of demonstratieprojecten voor invasieve soorten worden gesubsidieerd, is 
op 30 augustus 2019 door de EU goedgekeurd, waarna op 10 september 2019 de overeenkomst door 
dijkgraaf Verdaas, als wettelijke vertegenwoordiger van WSRL, is ondertekend. Voor het project 
gelden de vastgestelde normen van de subsidie-overeenkomst, de Grant-Agreement. Het aangaan 
van een samenwerkingsovereenkomst tussen alle partijen is daar een verplicht onderdeel van.  Met 
deze overeenkomst geven partijen aan om in het kader van de subsidieregeling LIFE+ uitvoering te 
geven aan het project LIFE MICA 'LIFE18 NAT/NL/001047'. De overeenkomst vormt de basis voor het 
als penvoerder kunnen doorsluizen van de ontvangen Europese subsidie gelden naar de 
deelnemende partijen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Voorstel: Reactie op het onderzoek van de Rekenkamer: "Grip op 

samenwerking; Onderzoek naar de samenwerking op het terrein van 

muskusrattenbeheer" 

Besluit 
Bijgevoegde bestuurlijke reactie op het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de 
samenwerking op het terrein van muskusrattenbeheer vaststellen. 

Context 
Het definitieve rapport "Grip op samenwerking; een onderzoek van de rekenkamercommissie 
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Waterschap Rivierenland naar de samenwerking op het terrein van muskusrattenbeheer" is gereed. 
Het onderzoek richt zich niet alleen op de prestaties van het samenwerkingsverband op het terrein 
van muskusrattenbeheer, maar ook op de mate waarin het Algemeen Bestuur grip heeft op de 
samenwerking. De rekenkamer gaat in op de vraag in hoeverre het Algemeen Bestuur in staat is, of in 
staat wordt gesteld, zijn kaderstellende en controlerende rol in te vullen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Deze reactie valt onder de verantwoordelijkheid van het CDH. Het uiteindelijke besluit over het RKC 
rapport regardeert het Algemeen Bestuur.  

Portefeuillehouder 
H. Driessen 
 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 17 november 2020. 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. 


