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CDH 24 augustus 2021 terugkoppeling 
In de vergadering van 24 augustus 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 

Voorstel Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) klimaatadaptatie 

2021-2023 werkregio Rijk van Maas en Waal (RvMW) 

Besluit 
1.    Instemmen met het Regionaal UitvoeringsProgramma klimaatadaptatie werkregio Rijk van Maas 

en Waal 2021-2023. 

2. Mandatering van de betrokken portefeuillehouder, de heer Gremmen voor het bekrachtigen van 

het Regionale UitvoeringsProgramma. 

Context 
Het Rijk streeft met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) naar een klimaatbestendig en 

waterrobuust Nederland in 2050. Om deze doelstelling te halen, werken overheden, 

maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven nauw samen. Volgens deze DPRA aanpak heeft 

de werkregio Rijk van Maas en Waal (de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, 

Nijmegen, Wijchen, West Maas en Waal, de Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland) een 

regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) opgesteld. Alle betrokken organisaties besluiten in deze 

periode over de eindconcepten van het RUP. 

In het RUP staan de speerpunten waarop we als overheden en stakeholders de komende 3 jaar actief 

samenwerken. Met deze speerpunten leggen we concreet vast waarmee en hoe we de komende 

jaren gezamenlijk de benodigde versnelling realiseren om te komen tot een waterrobuuste en 

klimaatbestendige regio. Via dit RUP werken we aan het realiseren van onze waterschapsopgave en 

raken we beter voorbereid op en minder kwetsbaar voor de gevolgen van weersextremen. We 

werken hiermee aan onze doelen uit het waterbeheerprogramma. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 

Voorstel Subsidievaststelling Planuitwerkingsfase dijkversterking 

Gorinchem-Waardenburg

Besluit 
Instemmen met aanvraag subsidievaststelling van de planuitwerkingsfase van dijkversterking 

Gorinchem-Waardenburg. 
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Context
Binnen Waterschap Rivierland (WSRL) heeft het Hoogwaterveiligheidsprogramma (HWBP) diverse 

dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de opgave 

om de dijken in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.  

Het waterschap volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een 

drietal (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 

realisatie.

Het doel van de Planuitwerking is te komen tot een vastgesteld en goedgekeurd Projectplan Waterwet 

(PpWw). Het Projectplan Waterwet voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is vastgesteld door 

het Algemeen Bestuur op 27 november 2020 en goedgekeurd door de provincie Gelderland op 9 

februari 2021.  De goedkeuring van het Projectplan Waterwet is in de beschikking het eindresultaat 

van de planuitwerkingsfase. De planuitwerkingsfase is echter pas volledig afgerond na een 

onherroepelijk Projectplan Waterwet. Dit Projectplan is nog niet onherroepelijk geworden als gevolg 

van een aantal ingestelde beroepen. De behandeling van de beroepen door de Raad van State wordt 

in 2022 verwacht.

Op 4 december 2018 is de subsidie verleend voor de planuitwerking. In het kader van de formele, 

administratieve afwikkeling van de subsidieprocedure vanuit het HWBP moet de subsidie voor de 

planuitwerking nog definitief worden vastgesteld.  

Thans is de aanvraag voor subsidievaststelling voor de planuitwerkingsfase aan de Minister van 

Infrastructuur en Waterstaat, waarin verantwoording wordt gegeven aan de Minister over de 

resultaten van planuitwerking en wordt gevraagd om de subsidie voor planuitwerkingsfase voor 

dijkversterking Gorinchem-Waardenburg vast te stellen, aan de orde. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 

Voorstel Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Food Valley

Besluit 
1. Kennisnemen van het verstedelijkingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley en 

onderschrijven van de ontwerpprincipes zoals opgenomen in het verstedelijkingsconcept; 

2. Instemmen met bijgevoegde gezamenlijke reactie van de drie waterschappen en de heer C. 

van Eert, als voorzitter van het bestuurlijk kernteam, vragen om deze reactie te versturen 

naar raden en staten. 

Context 
De bevolkingsprognoses in de regio's Arnhem-Nijmegen en Foodvalley (die met elkaar de Groene 

Metropool vormen) laten zien dat deze regio's de komende decennia flink zullen groeien. Dat maakt 

dat er een enorme bouwopgave ligt; zo'n 100.000 extra woningen voor de komende 20 jaar. Dat is 

niet alleen een forse (bouw)opgave, dat heeft ook een ongekende impact op de regio die bekend 

staat om zijn groene en ontspannen karakter. Mensen wonen en werken graag in de groene 

metropool. De opgave die voorligt is dan ook hoe de verwachte groei zó opgevangen kan worden, 

dat de kwaliteit van de regio overeind blijft en als het even kan versterkt wordt. De opgave is dan ook 

veel breder dan alleen de vraag om woningen.  
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De regio heeft zichzelf als doel gesteld om de groei van woningen en werklocaties zó vorm te geven 

dat het meerwaarde oplevert voor alle inwoners. Om die opgave goed in te vullen zullen regiobreed 

keuzes gemaakt moeten worden: waar willen we dat er niet gebouwd wordt en waar kan 

ontwikkeling van een woon- of werklocatie een kern of stad juist helpen om een gebied te versterken 

en de vitaliteit en het groene karakter te behouden? Welke randvoorwaarden stellen we aan 

locaties. En: hoe faseren we deze ontwikkelingen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt 

de verstedelijkingsstrategie opgesteld, onder de noemer: Meer landschap, meer stad.  

Door invulling te geven aan meer landschap, als drager van de strategie, wordt ook invulling gegeven 

aan een groenblauwe inrichting in de regio als onderdeel van de bouwopgave.  

De verstedelijkingsstrategie beschrijft welke voorwaarden en principes (onder andere de versterking 

en verduurzaming van de economie, bereikbaarheid en de kwaliteit van de ontspannen 

leefomgeving) er zijn om te komen tot nieuwe locaties voor wonen en werken. De strategie schetst 

een zogenaamd 'adaptief ontwikkelpad': het geeft inzicht in welke keuzes nu en op een later 

moment genomen worden. Daarmee staat nog niet alles vast en is er voldoende flexibiliteit om 

veranderingen op te vangen.  

De waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe zijn gezamenlijk sinds vorig jaar 

actief betrokken bij de strategie en sinds april 2021 onderdeel van het ambtelijk kernteam, 

directeurenoverleg en bestuurlijk kernteam. Hierin heeft het waterschap een adviserende rol. De 

basis, en onderdeel van de strategie, is het verstedelijkingsconcept waarin de ontwerpprincipes zijn 

opgenomen. Het verstedelijkingsconcept ligt nu ter bespreking voor bij raden en staten. Voor ons als 

waterschappen is dit het natuurlijk moment om dit in onze colleges te bespreken en gezamenlijk 

richting de gemeenten en provincies ons advies hierop te geven. Dat ligt nu gelijktijdig voor bij de 

drie waterschappen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
College van Dijkgraaf en Heemraden 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 

Reactie BSR op zienswijze WSRL op BSR-begroting 2022 met notitie 

kostenverdeling. 

Besluit 
Reactie en notitie doorgeleiden naar de commissie Middelen. 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 24 augustus 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. 


