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CDH 19 oktober 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 19 oktober 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Begroting 2022 

Besluit 
I a: De begroting 2022 vast te stellen en de bedragen voor 2022 per programma 

tot een totaal van de kosten op € 237.625.130 
tot een totaal van de opbrengsten op € 237.625.130 
Saldo € 0 

b: De meerjarenraming 2023 - 2026 voor kennisgeving aan te nemen. 
II Voor het begrotingsjaar 2022 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 2022 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 tot een bedrag van maximaal € 60 miljoen; 
3. Het gedurende het jaar 2022 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag van de 

basisrenteleningen die in 2022 vervallen met een totale hoofdsom van € 109 miljoen. 
IV In te stemmen met de door het college van Dijkgraaf en Heemraden voorgedragen projecten als 

groot project in het begrotingsjaar 2022. 
Het volgende besluit komt enkel aan de orde in de Directieraad (11 oktober) en het College van 
Dijkgraaf en Heemraden (19 oktober): 
V Als College van Dijkgraaf en Heemaden te besluiten, onder voorbehoud van het besluit van het 

Algemeen Bestuur, om de machtiging aan het College van Dijkgraaf en Heemraden met 
betrekking tot de kredietverlening van investeringen conform de Mandateringslijst (bijlage 9, 
ook separaat bijgevoegd) door te mandateren aan de Directieraad. 

Context 
De begroting 2022 is een nadere uitwerking van de op 2 juli 2021 behandelde en door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde voorjaarsnota 2021, waarin de uitkomsten van de variantendiscussie voor het 
nieuwe ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 'Versterken. Verbinden. Vergroenen' zijn 
verwerkt. Voor enkele thema’s uit het ontwerp-waterbeheerprogramma geldt dat deze de komende 
jaren nader zullen worden uitgewerkt en het Algemeen Bestuur nog keuzes gaat maken. 
Voorbeelden hiervan zijn thema’s als circulariteit en klimaatneutraal. Deze thema’s zullen in latere 
B&V-documenten worden verwerkt.  
 
In de voorjaarsnota heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden enkele ontwikkelingen in de 
bedrijfsvoering aangekondigd, waarvan de financiële consequenties op dat moment nog niet 
inzichtelijk waren. Verschillende fracties hadden bij de behandeling van de voorjaarnota gevraagd 
om een tussenstap in te bouwen in het begrotingsproces, om tijdig geïnformeerd te worden over de 
ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als over de financiële consequenties en richting te kunnen geven.  
 
In de afgelopen periode zijn de ontwikkelingen nader geduid en gekwantificeerd en waar mogelijk al 
in Commissieverband besproken. In de zomerperiode heeft de verdere uitwerking van de 
ontwikkelingen plaatsgevonden en zijn enkele keuzemogelijkheden ter beperking van de 
lastenontwikkeling in beeld gebracht. Tijdens de thema-avond van het Algemeen Bestuur op 
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13 september 2021 zijn de resultaten hiervan gedeeld. Op basis van de bespreking die avond, heeft 
het College van Dijkgraaf en Heemraden een koers bepaald voor de verwerking in de begroting 2022. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel 2e Bestuursrapportage 2021 

Besluit 
1. De 2e bestuursrapportage 2021 vast te stellen (presentatie); 
2. De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's 

leidt dit tot de volgende gewijzigde budgetten: 
- Waterveiligheid  € 28,4 miljoen (was € 32,1) 
- Watersysteem € 60,2 miljoen (was € 56,3) 
- Middelen € 48,2 miljoen (was € 47,6) 
- Dekkingsmiddelen €   4,3 miljoen (was €    5,1) 

3. Kennis te nemen van het verwachte positieve resultaat van € 2,5 miljoen en de verwachte 
resultaten op programmaniveau. 

4. Een bestemmingsreserve Baggeren vaarweg Linge / Kanaal van Steenenhoek in te stellen t.b.v. 
toekomstig baggeronderhoud.  

5. Accorderen van een kredietoverschrijding van € 38.000,-- op het project 100844 'Aanschaf 
vrachtwagen'. 

Context 
Er wordt per programma inzicht gegeven in de voortgang van de programmadoelstellingen en 
maatregelen in 2021. De programma’s worden afzonderlijk in de betreffende commissies 
gepresenteerd. Naast informatie over de voortgang met betrekking tot de realisatie van de doelen en 
de financiële middelen, wordt in deze bestuursrapportage ook een toelichting gegeven op de "Grote 
Projecten". De volledige presentatie van de 2e bestuursrapportage 2021 wordt op 26 november 2021 
behandeld in het Algemeen Bestuur. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Notitie Voortgang thermisch gereinigde grond Noordwaard 

Besluit 
In te stemmen met de Notitie Voortgang thermisch gereinigde grond Noordwaard voor de commissie 
Waterveiligheid. 

Context 
Waterschap Rivierenland monitort de mogelijke effecten van thermisch gereinigde grond (TGG) op 
oppervlaktewater in de Noordwaard. De commissie Waterveiligheid zal met een notitie op de hoogte 
worden gebracht van de voortgang van ons onderzoek en andere ontwikkelingen met betrekking tot 
TGG. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 



3 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Samenwerking met Wereld Waternet 

Besluit 
In te stemmen met de beoogde samenwerking met Wereld Waternet en de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst laten ondertekenen door de Directieraad. 

Context 
Op 27 november 2020 is het beleid voor internationale samenwerking door het AB vastgesteld.  
Het beleid biedt medewerkers, onder voorwaarden, de mogelijkheid om zich in te zetten in 
internationale projecten. Het bieden van de mogelijkheid is één kant van de implementatie van het 
beleid. Het verbinden van de aanwezige vraag en het zicht hebben op een mogelijk aanbod is de 
andere kant. Aanbod kan bestaan uit een vraag om inzet vanuit Dutch Water Authorities, Blue Deal 
projecten, ingenieursbureaus en kennisinstellingen, Nederlandse ambassades en mogelijke andere 
partners. Een mogelijkheid is ook dat collega waterschappen een verzoek doen. 
Een organisatie met veel internationale ervaring en buitenlandse projecten is Wereld Waternet. 
Afgelopen jaar is het idee ontstaan om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken en met 
hun expertise en ervaring onze internationale inzet te professionaliseren. Met als uitkomst een 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Aanpak HWBP-project Sprok Sterreschans Heteren (voorheen 

Kop van de Betuwe) 

Besluit 
1. Kennis te nemen van adviesnota waarin de aanpak van het HWBP-dijkversterkingsproject Sprok-

Sterreschans-Heteren wordt beschreven. 
2. Het AB besluit van 21 juni 2019 om de opstart van de verkenningsfase van HWBP-project Sprok-

Sterreschans-Heteren (voorheen Kop van de Betuwe) uit te stellen (vanwege bekostiging en 
financieringsproblematiek) te herzien. 

Context 
Waterschap Rivierenland is in 2018 gestart met de voorverkenning voor de dijkversterking van Sprok-
Sterreschans-Heteren (voorheen Kop van de Betuwe, afgekort met SSH). Het traject heeft een totale 
lengte van 39 km. Dit project is een samenvoeging van de trajecten Sprok-Sterreschans (normtraject 
43-4, 13,5km, noordzijde Waal aansluitend op WOS) en Sterreschans-Heteren (normtraject 43-3, 
25,5 km, westzijde Pannerdensch kanaal en zuidzijde Nederrijn). Deze trajecten zijn voor de 
voorverkenningsfase vanwege efficiëntie samengevoegd en in de voorverkenning als één project 
behandeld.  
Binnen het traject Sterreschans-Heteren bevindt zich een dijkgedeelte van ca 0,5 km ter plaatse van 
de kruising met de te realiseren doortrekking van de A15 dat via een zogenaamde Fast Lane 
constructie door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd en reeds richting realisatie gaat (DO is gereed). Dit 
dijkgedeelte maakt geen onderdeel uit van het project "Sprok-Sterreschans-Heteren". 
Om met de verkenningsfase aan de slag te gaan is er "groen licht" nodig van het bestuur. Op 21 juni 
2019 heeft AB namelijk het besluit genomen om "de opstart van de verkenningsfase van het HWBP-
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project Kop van de Betuwe (combinatie van projecten Sprok-Sterrenschans en Sterrenschans-
Heteren) uit te stellen". Als reden zijn de "bekostigingsproblematiek en een financierings-
problematiek van het programma" genoemd. 
Het Algemeen bestuur wordt op de hoogte gebracht van de aanpak van HWBP-project Sprok-
Sterreschans-Heteren (SSH) om de opstart van de verkenningsfase mogelijk te maken. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Kredietaanvraag t.b.v. Gebiedsontwikkeling Veerhaven 

Ochten 

Besluit 
1. Een netto krediet vrij te geven van € 490.000,-- (incl. BTW) voor de realisatie van een 

hoogwatervrijterrein en bijbehorende elementen in de Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten 
en dit ten laste laten komen van de reserve HWBP.  

2. Akkoord te gaan met feit dat door het nu krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
onderdelen uit de meekoppelkans Veerhaven Ochten hiermee afgeweken wordt van het 
vigerende meekoppelkansenbeleid (2019) waarin het uitgangspunt is dat meekoppelkansen 
voor het waterschap budgetneutraal worden gerealiseerd. 

Context 
Op 5 maart 2018 is door het waterschap een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Provincie 
Gelderland en Gemeente Neder-Betuwe voor Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ondertekend. 
De SOK voorziet erin dat Waterschap Rivierenland een hoogwatervrij terrein en bijbehorende zaken 
realiseert. De kosten hiervan waren eerder begroot op circa € 600.000 excl. BTW (incl. € 726.000). 
Inmiddels is het onderwerp van het totale project verder uitgewerkt. De kosten voor realisatie 
inclusief bijkomende kosten, risico's en opslagen betreft € 490.000 inclusief BTW. Het CDH vraagt 
daarom aan het Algemeen Bestuur om het krediet ter hoogte van € 490.000 inclusief BTW 
beschikbaar te stellen, zodat het waterschap haar verplichtingen uit de samenwerkingsovereenkomst 
kan nakomen. 
De realisatie van het totale project wordt meegenomen in de dijkversterking. Die voorziet erin dat de 
kosten hiervoor (m.u.v. de kosten voor het hoogwatervrijterrein) worden vergoed door de provincie 
Gelderland, Gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat. Eventuele meerkosten kunnen verrekend 
worden met deze partijen, zodat het Waterschap sec de uitvoering op zicht neemt, maar niet 
risicodragend wordt voor de totale ontwikkeling. Voor de realisatie van de projectonderdelen, niet 
zijnde van het waterschap, is een bedrag begroot van ca. 4,7 miljoen euro exclusief btw.  
Door het meenemen van de realisatie Veerhaven Ochten in de Dijkversterking Neder-Betuwe streven 
we naar de volgende kansen en voordelen: één overheid, invulling geven aan duurzaamheid, 
efficiënte uitvoering, verminderde omgevingshinder en -beleving gedurende de uitvoering en 
maatschappelijk verantwoorde kosten. 
Wanneer het waterschap en de andere partijen separaat zouden gaan werken in hetzelfde gebied 
zou dit afbreuk doen aan de genoemde kansen en voordelen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
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Voorstel Vaststellen Projectplan Waterwet voor de dijkversterking 

Stad Tiel 

Besluit 
- Het Projectplan Waterwet voor de dijkversterking stad Tiel vast te stellen; 
- Het Projectplan Waterwet en de MER ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten 

van de Provincie Gelderland. 

Context 
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft met 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 fasen kent: verkenning, 
planuitwerking en realisatie. Het dijktraject Stad Tiel (2,6 km) voldoet niet meer aan de huidige 
veiligheidsnormen. Grote delen van de dijk zijn afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping.  
Het voorstel wordt gedaan hoe de waterveiligheid verder op orde wordt gebracht. Het Projectplan 
Waterwet Stad Tiel geeft het uitgewerkte ontwerp voor de dijkverbetering. Dit ontwerp is tot stand 
gekomen op grond van het in februari 2020 vastgestelde voorkeursalternatief (VKA). De Commissie 
Waterveiligheid is op 25 januari 2021 geïnformeerd over de voortgang van het ontwerpproces en de 
afspraken die over de financiering van meekoppelkansen zijn gemaakt. Het Ontwerp-projectplan is 
op 22 juni van dit jaar vrijgegeven voor de ter inzagelegging door het CDH. De onderliggende 
ontwerpkeuzes van dit PpWw zijn gedaan binnen de gestelde kaders van de 'Ontwerpuitgangspunten 
Primaire Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke waterveiligheidsnormering 
inclusief de toepassing van de vastgestelde risicostrategie.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Project 100732 demo installatie medicijnrestenverwijdering 

rwzi Groesbeek 

Besluit 
Voor realisatie van het project demo installatie medicijnrestenverwijdering rwzi Groesbeek kennis te 
nemen van dit voorstel, te kiezen voor optie 1 en daarop een aanvullend krediet van € 300.000,-- 
(bruto = netto) beschikbaar te stellen. 

Context 
In 2017 heeft Stowa een landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi's uitgevoerd. De rwzi 
Groesbeek is voor Waterschap Rivierenland naar voren gekomen als locatie waar medicijn-
restenverwijdering op dit moment het meest zinvol om te realiseren, dit in perspectief t.o.v. de 
overige rwzi's binnen het eigen beheersgebied. In het beekdal bij Groesbeek zitten relatief veel 
medicijnresten waardoor het als "hotspot" wordt beschouwd. Relatief hoge concentraties 
medicijnresten zijn nadelig voor de ecologische waterkwaliteit. 
De demo installatie maakt deel uit van een integraal pakket maatregelen om de waterkwaliteit in het 
beekdal Groesbeek te verbeteren (AB-voorstel 2019084005, Integrale aanpak medicijnresten en KRW 
bij rwzi Groesbeek. Is als bijlage toegevoegd aan voorliggend voorstel).   
Voor de demo installatie medicijnverwijdering is al een krediet van € 500.000,-- (bruto = netto) 
beschikbaar gesteld. Op basis van ervaringen in vergelijkbare projecten medicijnrestverwijdering bij 
andere waterschappen blijkt nu dat er voor de investering een aanvullend krediet van € 300.000,-- 
nodig is. 
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Op dit moment zijn er nog geen externe uitgaven gedaan of verplichtingen aangegaan. Het is nu 
noodzakelijk om te bepalen of we doorgaan met het project, en de extra financiële middelen ter 
beschikking te stellen, of te stoppen met het project. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Gebruik BGT als basis voor leggerdata en vaststelling van de 

waterschapsverordening in relatie tot de leggerprocedures 2021 

Besluit 
- De wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) als nieuw uitgangspunt te 

gebruiken voor de verwerking van data over het watersysteem in de diverse producten: legger, 
beheerregister en werkingsgebieden voor de waterschapsverordening  

- De inzet te richten op de verdere ontwikkeling en vaststelling van de waterschapsverordening 
met bijbehorende werkingsgebieden en daarom in 2021 geen leggers wateren en waterkeringen 
vast te stellen. 

Context 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een half jaar uitgesteld. De nieuwe datum van 
inwerkingtreding is voorzien op 1 juli 2022. Op dat moment moeten de waterschappen alle regels die 
over de fysieke leefomgeving binnen het beheersgebied worden gesteld, kunnen ontsluiten in het 
Digitale Stelsel Omgevingwet (DSO). Wij hebben ervoor gekozen om direct alle keurregels beleidsarm 
om te zetten in een waterschapsverordening, waardoor we geen gebruik hoeven maken van 
overgangsrecht.  
De waterschapsverordening komt in de plaats van de huidige keur en de algemene regels. Daarnaast 
is het waterschap, ook onder de werking van de nieuwe wet, verplicht om voor de in beheer zijnde 
waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In de legger moet worden 
omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten 
voldoen; Dit is de normatieve legger. Ook kennen we de onderhoudslegger op basis van de 
Waterschapswet, waarin de onderhoudsplichten en onderhoudsverplichtingen zijn vastgelegd. De 
onderhoudslegger kan niet in de waterschapsverordening worden opgenomen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouders 
G.V. den Hartog, J.C. Verdaas, M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Herziening kostentoedeling 

Besluit 
1. Met betrekking tot de uitwerking van de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer: 

- Het ingezetenenaandeel vast te stellen op 38,5%; 
- Het aandeel voor de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur vast te stellen op 

respectievelijk 49,689%, 11,663% en 0,148%; 
- Tariefdifferentiatie buitendijkse gebieden vast te stellen op 50%; 
- Tariefdifferentiatie wegen vast te stellen op het wettelijk maximum van 400%; 
- De kosten van kwijtschelding rechtstreeks toe te rekenen aan de categorie ingezetenen. 

2. Met betrekking tot de uitwerking van de kostentoedelingsverordening wegenbeheer: 
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- Het ingezetenenaandeel vast te stellen op 50%; 
- Het aandeel voor de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur vast te stellen op 

respectievelijk 44,789%, 5,133% en 0,078%; 
- De kosten van kwijtschelding rechtstreeks toe te rekenen aan de categorie ingezetenen. 

Context 
De actuele kostentoedelingsverordeningen watersysteembeheer en wegenbeheer zijn met ingang 
van 1-1-2020 van kracht. Er zijn twee ontwikkelingen om de huidige kostentoedeling per 1-1-2022 te 
herzien, aangezien deze ontwikkelingen leiden tot een ongelijkmatige lastenontwikkeling voor alle 
categorieën. Het betreft: 
- de uitkomsten van het classificatieonderzoek van BSR en 
- de algemene waardeontwikkeling. 
Zoals gemeld in de Voorjaarsnota 2021 wordt op grond daarvan met ingang van 2022 een herziening 
van de kostentoedeling voorbereid. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Belastingverordeningen 2022 

Besluit 
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld de volgende belastingverordeningen voor belastingjaar 
2022 vast te stellen: 
- de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2022"; 
- de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2022"; 
- de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2022";  
- de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2022"; 
- de "Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2022". 

Context 
De belastingverordeningen voor het belastingjaar 2022 zullen worden vastgesteld. Voor de 
verordeningen watersysteemheffing en wegenheffing alsmede de retributieverordening geldt dat het 
inhoudelijk uitsluitend gaat om het vaststellen van de nieuwe belastingtarieven voor 2022. 
De verordeningen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn ook inhoudelijk aangepast, omdat 
de Unie van Waterschappen nieuwe modelverordeningen zuiveringsheffing en 
verontreinigingsheffing heeft vastgesteld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Legesverordening 2022 

Besluit 
De Legesverordening 2022 vast te stellen. 

Context 
Tijdens het proces dat heeft geleid tot het vaststellen van de Legesverordening 2021 is tijdens de 
vergadering van de Commissie Middelen van 3 november 2020 voorgesteld om op de actielijst op te 
nemen dat in het derde kwartaal van 2021 een fundamentele discussie over de hoogte van de 



8 

kostendekkendheid van de leges wordt gevoerd. De keuze van de mate van kostendekkendheid is 
van belang voor de mate waarin de legestarieven voor 2022 moeten worden aangepast. De 
Legesverordening 2022 met daarin de nieuwe tarieven voor 2022 wordt vastgesteld tijdens de 
vergadering van het Algemeen bestuur van vrijdag 26 november 2021. Er worden twee opties 
voorgelegd om te komen tot een zodanige aanpassing van de legestarieven dat er sprake is van een 
kostendekking van 75 %. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Algemene subsidieverordening waterschap Rivierenland 

Besluit 
De Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland vast te stellen. 

Context 
De Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland heeft op 7 februari 2020 het eindrapport 
"Evaluatie subsidiebeleid" opgeleverd. In dit rapport is onder andere uiteengezet op welke wijze de 
evaluatie heeft plaatsgevonden en welke conclusies en aanbevelingen ten aan zien van het 
subsidiebeleid van het waterschap worden getrokken c.q. gedaan. 
Voornoemd eindrapport is in het voorjaar van 2021 bestuurlijk behandeld, waarbij is uitgesproken 
dat alle in het rapport opgenomen aanbevelingen worden overgenomen. Als één van de uitvloeisels 
daarvan wordt thans voorgesteld om de Algemene subsidieverordening van het waterschap te 
actualiseren door deze algemene subsidieverordening vast te stellen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2021 - gebundelde 

aanvraag 

Besluit 
Een aanvullend bruto krediet van € 36.833.000 en een aanvullend netto krediet van € 3.134.000 
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. 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 (netto bijdrage) bedraagt 10% en dient door de verantwoordelijke waterkeringbeheerder te 
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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 augustus 2021 het ontwerpprogramma 
Hoogwaterbescherming (HWBP) 2023-2028 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 2023-2028 zijn van Waterschap Rivierenland. 
Deze kredietaanvraag heeft betrekking op projecten en projectfasen die al opgestart zijn of al 
vergaand in voorbereiding zijn. Voor deze projecten is de verwachting dat deze conform de 
programmering uitgevoerd zullen worden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel M.e.r.-procedure fase 1 HWBP-project SAFE - nadere 

besluitvorming inzake CDH-besluit 13-07-2021 (2021083170) 

Besluit 
- Akkoord te gaan met de Nota van Antwoording NRD zienswijzen; 
- Akkoord te gaan met de wijze van verwerking advies Commissie MER in de nota VKA en het 

MER-rapport; 
- Vrijgave te geven voor publicatie van Nota van Antwoording door provincie Utrecht. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierland (WSRL) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) diverse 
dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de 
landelijke opgave om primaire waterkeringen in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.  
WSRL volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor dijkversterkingsprojecten een 
drietal (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 
realisatie. Het project SAFE (Streefkerk - Ameide - fort Everdingen) is gelegen aan de zuidzijde van de 
Lek, in de regio Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden binnen de provincies Zuid Holland en Utrecht 
en de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden. Het project is gestart met een voorverkenning 
vanwege de partiële aanpak. De verkenningsfase van het project is in uitvoering. Doel van de 
verkenningsfase is het komen tot een bestuurlijk vastgesteld voorkeursalternatief (VKA) dat recht 
doet aan de verschillende belangen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
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Voorstel Onderzoek van de rekenkamercommissie "Leren van de 

Centralisatie West" 

Besluit 
De bestuurlijke reactie op het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de Centralisatie west 
vast te stellen. 

Context 
De rekenkamercommissie van waterschap Rivierenland heeft onderzoek gedaan naar de centralisatie 
van de waterzuivering in het Land van Heusden en Altena, ook wel aangeduid met "Centralisatie 
West". Het onderzoeksrapport "Leren van de Centralisatie West" is recent beschikbaar gekomen. Het 
onderzoek richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Centralisatie West en de 
rolinvulling van het Algemeen Bestuur bij dit project. De besluitvorming en realisatie van de 
Energiefabriek heeft weliswaar raakvlakken met de centralisatie west, maar valt buiten de scope van 
het onderzoek. De rekenkamercommissie heeft de uitvoering van het onderzoek uitbesteed aan 
Margot Gerritsen (PublicStuff) en Mirabella Mulder (Mirabella Mulder Waste Water Management). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Eindrapport Herbeoordeling en verkenning kadeversterking 

Alblasserwaard Vijfheerenlanden (tranche 1) en vaststellen 

voorkeursalternatief 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het eindrapport "Herbeoordeling en Verkenning kadeversterking 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (tranche 1)"; 
2. Vooruitlopend op de consultatie van de Commissie Watersysteem een standpunt te bepalen met 

betrekking tot het daarin beschreven voorkeursalternatief en de scope voor de planuitwerking; 
3. De Commissie Watersysteem te informeren en te consulteren over de uitkomsten van de 

herbeoordeling en verkenning kadeversterking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (tranche 1) 
door middel van een presentatie en bestuurlijke synopsis; 

4. Na consultatie van de Commissie Watersysteem het voorkeursalternatief vast te stellen als scope 
voor de planuitwerking. 

Context 
Binnen het programma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) zorgt Waterschap Rivierenland 
voor een integrale aanpak van de wateropgaven in het betreffende gebied. Belangrijk onderdeel van 
het programma is het op orde brengen van de regionale waterkeringen (boezemkades). Deze totale 
opgave realiseert het waterschap in twee rondes (tranches). Tranche 1 van de 
kadeversterkingsopgave omvat ruim 70 km boezemkades, voornamelijk gelegen in het landelijk 
gebied. In de in 2020 en 2021 uitgevoerde herbeoordeling en verkenning van de boezemkades 
binnen tranche 1 is bepaald welk deel van de kades daadwerkelijk de komende jaren versterkt 
moeten worden. Per kadevak is een voorkeursalternatief bepaald mede aan de hand van een 
opgesteld afwegingskader. In het afwegingskader zijn de kansrijke alternatieven gescoord op een 
aantal thema's om zo tot het voorkeursalternatief te komen. Tevens is aangegeven voor welke kades 
alleen een hoogtemaatregel voldoende is.  
Met de provincie Zuid-Holland is in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesproken gelijktijdig 
en integraal met de kadeversterking, ook een ecologische verbindingszone (EVZ) met 
natuurvriendelijke oevers (KRW) te realiseren in de Alblasserwaard. Het rapport beschrijft de aanpak 
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en onderbouwing van de herbeoordeling en verkenning. Het resultaat is de 'ontwerpscope' voor de 
planuitwerking, inhoudende: het deel van de boezemkades dat daadwerkelijk in deze 
versterkingsronde op orde wordt gebracht, met de onderbouwing hoe is gekomen tot deze scope. 
Per kadevak binnen de ontwerpscope wordt een kansrijk alternatief voorgesteld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Kredietaanvraag INNOZOWA (Innovatieve Zon op Water) 

Besluit 
Een bruto (= netto) krediet van € 581.000,-- (incl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van: 
- de realisatie voorkeursontwerp INNOZOWA 2; 
- het onderzoeken en toepassen van nieuwe mogelijkheden voor zon op water. 

Context 
In april 2021 heeft Waterschap Rivierenland het innovatieproject INNOZOWA (INNOvatieve ZOn op 
WAter) succesvol afgerond. Het doel van INNOZOWA was om een drijvend zon op watersysteem te 
ontwikkelen en realiseren dat  
1. kan worden toegepast op ondiepe wateren (zoals waterbergingen),  
2. kan concurreren met (conventionele) zon op land en 3. meerwaarde biedt voor 

water(beheer)doelen.  
Onderzoek van de pilotinstallatie (2019-2020) heeft aangetoond dat zon op (ondiep) water inpasbaar 
is met onze beheertaken (maaien/baggeren) en tot 30% meer energie kan opbrengen dan zon op 
land. Wel waren de gemeten effecten op waterkwaliteit en ecologie zowel verrassend als 
zorgwekkend. 
 
De kennis en inzichten uit INNOZOWA zijn in 2021 samengebracht in enkele ontwikkelsporen en 
uitgewerkt in een voorkeursontwerp voor een "scale up" testopstelling. Na realisatie van het 
voorkeursontwerp (INNOZOWA 2) zal deze gedurende 2-3 jaar worden gebruikt om de effectiviteit 
van technologische oplossingen en de impact op ecologie te onderzoeken. Vanuit dit onderzoek 
willen we een perspectief schetsen voor de economische haalbaarheid van INNOZOWA en bieden 
daarmee een handvat voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor zon op ondiep water.  
 
Met INNOZOWA (2) versterken we onze innovatie- en kennispositie op dit thema. We leveren tevens 
een belangrijke bijdrage aan (landelijke) kennisvragen en ontwikkelingen rondom zon op water. 
Waar mogelijk zoeken we vanuit INNOZOWA 2 actief verbinding met collega waterschappen, RWS, 
STOWA en UvW. INNOZOWA is daarom één van de pilots van het landelijke consortium zon op water 
en opgenomen als project in de lopende aanvraag vanuit het Topconsortium Kennis Innovatie (TKI) 
Deltatechnologie.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Van 't Pad   
 
 
 
 

Overige zaken 
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Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 19 oktober 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. 


