
1 

CDH 30 maart 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 30 maart 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Bestuurlijke vaststelling Verantwoordingsrapportages BGT en 

BRO over het jaar 2020 

Besluit 
Verantwoordingsrapportage BGT 2020 Waterschap Rivierenland en Verantwoordingsrapportage BRO 
2020 Waterschap Rivierenland vast te stellen. 

Context 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is een door het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties toegepaste methodiek in de vorm van een enquête/zelfevaluatie voor 
het afleggen van verantwoording ten aanzien van een aantal informatiestelsels door de bronhouders. 
Voor de waterschappen heeft ENSIA betrekking op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De rapportages dienen bestuurlijk te worden vastgesteld. 
Door de rapportages bestuurlijk vast te laten stellen, wordt geborgd dat de noodzakelijke 
maatregelen in beeld zijn bij het bestuur en uitvoering ambtelijk wordt belegd. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Aangaan van een realisatieovereenkomst met de Gemeente 

Nijmegen inzake gebiedsontwikkeling 'Dijkzone Hof van Holland' en 

'Dijkzone Woenderskamp' (zuidrand Waalsprong)`, 'De Stelt-Oost' 

(zuidrand Waalsprong) binnen Dijkversterking Wolferen-Sprok (WOS) 

Besluit 
In te stemmen met de realisatieovereenkomst met de Gemeente Nijmegen inzake 
gebiedsontwikkeling 'Dijkzone Hof van Holland' en 'Dijkzone Woenderskamp' (zuidrand Waalsprong) 
en 'De Stelt-Oost' (zuidrand Waalsprong) binnen Dijkversterking Wolferen-Sprok (WOS), incl. 
bijlagen, tussen Waterschap Rivierenland en gemeente Nijmegen. 

Context 
Dijkversterkingsproject Wolferen - Sprok zit in de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het 
voorkeursalternatief uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de dijkversterking.  
Binnen het definitief ontwerp is nadrukkelijk afstemming geweest met de Gemeente Nijmegen, om 
naast de dijkversterking ook de gebiedsontwikkeling/woningbouw 'Dijkzone Hof van Holland' en 
'Dijkzone Woenderskamp' en gebiedsontwikkeling/woningbouw 'De Stelt-Oost'  in te passen. Hierbij 
vormen de Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen (OPW) de basis. 
 
Deze realisatieovereenkomst is een uitwerking van de op 19 juli 2017 gesloten 
samenwerkingsovereenkomst. 
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In navolging op de samenwerkingsovereenkomst zijn er 3 realisatieovereenkomsten uitgewerkt: 
1. Deelgebied Dijkzone Hof van Holland (in dit besluit); 
2. Deelgebied De stelt Oost (in dit besluit); 
3. Deelgebied De Stelt Zuid, is op 19 juli 2017 afgesloten, gelijktijdig met de realisatie 

overeenkomst met de Gemeente Nijmegen. 
 
Alle realisatieovereenkomsten zijn op eenzelfde wijze opgesteld en volgen dezelfde uitgangspunten.   
Met het aangaan van de realisatieovereenkomsten maken de deelnemende partijen de totale 
ontwikkeling mogelijk in combinatie met een veilige dijk (nu en in de toekomst). 
 
De werkzaamheden beschreven in deze overeenkomsten bestaan voornamelijk uit het ophogen van 
het binnentalud, nodig om de dijkveiligheid te waarborgen. Deze ophogingen maken tevens de 
gebiedsontwikkeling van de gemeente Nijmegen mogelijk.  
 
Met het aangaan van de realisatieovereenkomsten maken de deelnemende partijen de totale 
ontwikkeling mogelijk.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Overeenkomst tot overdracht van eigendom, beheer en 

onderhoud van de Pinkeveersebrug over de Giessen en toeleidende 

paden aan de gemeente Molenlanden. 

Besluit 
1) In te stemmen met het overdragen aan de gemeente Molenlanden van de Pinkeveersebrug over 

de Giessen en toeleidende paden tussen Slingelandseweg en Muisbroekseweg conform 
bijgevoegde overeenkomst. 

2) Heemraad G. den Hartog volmacht en machtiging te verlenen voor het ondertekenen van 
voormelde overeenkomst. 

3) in te stemmen met het verzoek aan de provincie Zuid-Holland tot het aanpassen van de 
wegenlegger. 

Context 
Naar aanleiding van de discussie over het vervangen c.q. restaureren van de Pinkeveersebrug over de 
Giessen te Giessenburg is besloten om de brug en toeleidende paden te onttrekken aan de 
openbaarheid. Tevens wordt het eigendom, beheer en onderhoud van de brug en toeleidende paden 
overgedragen aan de gemeente Molenlanden. Voorafgaand aan de overdracht zal Waterschap 
Rivierenland de bestaande brug vervangen door een nieuwe brug overeenkomstig het ontwerp en de 
uitvoering van de bestaande brug. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
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Voorstel Accountantsverslag jaarrekening 2020 WSRL 

Besluit 
Het concept accountantsverslag voor kennisgeving aannemen 

Context 
Jaarlijks wordt de jaarrekening gecontroleerd door onze account BDO. Het resultaat van deze 
controle is het accountantsverslag gevolgd door een accountantsverklaring. Beide documenten 
gaan de bestuurlijke routing in richting het Algemeen Bestuur en behoren tot de documenten 
van de jaarrekening. 
 
De jaarrekeningcontrole van verslagjaar 2020 bij WSRL is inmiddels afgerond door onze accountant 
BDO en het concept accountantsverslag is ontvangen 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 30 maart 2021. 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. 


