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CDH 4 januari 2022 terugkoppeling 
In de vergadering van 4 januari 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 

Voorstel BSR Kadernota 2023-2026 

Besluit 
Kennis te nemen van de BSR kadernota 2023-2026. 

Context 
Met het indienen van de kadernota voldoet de BSR aan haar wettelijke verplichting tot het 
aanbieden van kaders voorafgaand aan de begroting. De kadernota kent geen zienswijzeprocedure. 
De kadernota is ter informatie aan het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland gericht.  
In deze kadernota presenteert de BSR de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor haar 
programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. 
De kadernota BSR 2023-2026 geeft een heldere uiteenzetting van onderwerpen die spelen en gaan 
spelen tijdens de periode 2023-2026. De uitgangspunten die BSR hanteert v.w.b. loonontwikkeling 
(3,7%) en inflatie (1,5%) voor 2023 zijn voor het waterschap acceptabel. 
Belangrijke onderwerpen voor BSR en haar deelnemers, die in deze kadernota worden behandeld 
zijn: 
1. Kostenverdeling; 
2. Kostentoedeling; 
3. Plan van aanpak kostenverlaging 2021-2024; 
4. Overige ontwikkelingen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Delegatiebesluit nautisch beheer Gelderland 

Besluit 
In te stemmen met het overdragen van de nautische beheertaak van de provincie Gelderland naar 
het waterschap voor het bevaarbare deel van de Linge en de Korne voor zover gelegen in de 
provincie Gelderland. 

Context 
Op 29 oktober 2021 ontving het waterschap van de provincie Gelderland een brief over het 
delegatiebesluit nautisch beheer. In deze brief vragen zij aan zowel het dagelijks als het algemeen 
bestuur om in te stemmen met het ontwerp delegatiebesluit en met de overdracht van de nautische 
beheertaak van de Linge en de Korne aan het waterschap. 
Door het nieuwe delegatiebesluit is de formele overdacht van het nautische beheer op de vaarwegen 
waarvoor Gedeputeerde Staten van Gelderland het bevoegde gezag is, juridisch goed geregeld. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
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Voorstel Slibstrategiestudie 2050 en meerjarenstrategie 

slibverwerking 2022-2028 van HVC 

Besluit 
- In te stemmen met de door HVC vastgestelde slibstrategiestudie 2050 en meerjarenstrategie 

slibverwerking 2022-2028.  
- Het besluit ter advies voor te leggen aan de Commissie Waterketen.  

Context 
HVC verzorgt de slibeindverwerking in de nabije toekomst voor 8 waterschappen. In de afgelopen 
periode werkten HVC en de waterschappen gezamenlijk aan het opstellen van een slibstrategiestudie 
voor de periode tot 2050. Deze studie vormde voor HVC het vertrekpunt voor het opstellen van een 
meerjarenstrategie slibverwerking voor de periode 2022-2028. Onlangs stemde het Algemeen 
Bestuur van de GR Slibverwerking (AB GR) voorlopig in met de stukken van HVC. De documenten 
liggen nu ter consultatie voor bij de dagelijkse besturen van de individuele waterschappen zodat de 
heemraad in het AB GR met voldoende rugdekking een stem in het AB GR kan uitbrengen. Na de 
raadpleging volgt de definitieve besluitvorming in het AB GR. 
Waterschap Rivierenland stuurt op het vergroten van de duurzaamheid en de continuïteit van de 
slibeindverwerking. HVC geeft hier met de vastgestelde strategie invulling aan waarbij het uitgangs-
punt geldt het slib verwerken tegen een aantrekkelijk tarief. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 

Voorstel Memo voortgang Plan van Aanpak werkvoorraad afdeling 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Besluit 
De voortgangsmemo over de werkvoorraad bij de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving 
(A-VTH) ter informatie voor te leggen aan de commissie Middelen. 

Context 
In 2021 is door een toename van vergunningaanvragen en meldingen, in combinatie met een hoog 
(niet werkgerelateerd) ziekteverzuim en vacatures, de werkvoorraad bij de afdeling Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving (A-VTH) opgelopen. Om dit het hoofd te bieden is een Plan van aanpak 
opgesteld. Via een memo wordt de commissie Middelen geïnformeerd over de voortgang uitvoering 
Plan van aanpak. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 



3 

Voorstel Kredietaanvraag planuitwerkingsfase kadeversterking 

regionale keringen 1e tranche A5H 

Besluit 
1. Krediet te verlenen voor de planuitwerkingsfase kadeversterking regionale keringen 1e tranche 

A5H inclusief RGBO maatregelen (project 100535) in totaal bruto € 6.950.000,-- (netto 
€ 6.575.000,--). 

2. In de B&V-cyclus te rapporteren over het project kadeversterking regionale keringen 1e tranche 
A5H als "groot project". 

3. Voor de implementatie van Risico Gestuurd Beheer en Onderhoud (RGBO) regionale keringen 
vanaf 2023 jaarlijks € 365.000,-- beschikbaar te stellen en dit opnemen in VJN 2022. 

Context 
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor veilige waterkeringen en het beheer en onderhoud 
daarvan binnen zijn beheergebied. Op dit moment wordt gewerkt aan het op orde brengen van de 
kades in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dit wordt in twee delen, ook wel tranches 
genoemd, opgepakt. De benodigde financiële middelen worden beschikbaar gesteld om de 
planuitwerkingsfase voor de 1e tranche te kunnen uitvoeren. Dit zijn hoofdzakelijk kades gelegen in 
het landelijk gebied (groene kades) langs de gegraven veenstromen in de Alblasserwaard 
(Achterwaterschap, Ammersche Boezem, Ottolandsche Vliet, Peursumsche Vliet, Dwarsgang, 
Smoutjesvliet en Kortlandsche Kade) en de keringen in de Vijfheerenlanden langs de Zouweboezem. 
Hierna volgt nog een 2e tranche kadeversterking, o.a. langs de Giessen en de Alblas. 
De oorspronkelijk berekende versterkingsopgave als gevolg van de toetsing 2012/2014 was fors. 
Daarom is gewerkt aan een strategie om doelmatig invulling te geven aan de versterkingsopgave. Er 
is door middel van een onderzoeksprogramma nader bepaald waar kadeversterking daadwerkelijk 
nodig is en of alternatieve verbetermaatregelen kansrijk zijn, bijvoorbeeld door het veiligheidstekort 
middels periodiek groot onderhoud uit te voeren. De commissie Watersysteem is in april 2021 over 
deze strategie geïnformeerd. Vervolgens is de uitwerking hiervan op de 1e tranche kades gepresen-
teerd in de commissie in augustus 2021. De aanpak is conform het Waterbeheerprogramma 2022. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 

Voorstel Jaarverslag bezwaren en klachten 2020 

Besluit 
Het jaarverslag bezwaren en klachten 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 

Context 
In het jaarverslag bezwaren en klachten wordt verslag gedaan van de in 2020 ingediende en 
afgehandelde bezwaren en klachten van waterschap Rivierenland. Er is een overzicht gegeven van de 
afgehandelde bezwaren tegen Awb besluiten zoals een watervergunning, een handhavingsbesluit of 
tegen een besluit op een Wob-verzoek. De procedure voor de behandeling van bezwaarschriften is 
beschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de verordening behandeling bezwaren en 
klachten. Daarnaast is er in het jaarverslag ingegaan op de afgehandelde bezwaren tegen de 
legesaanslagen, de ingediende klachten tegen gedragingen van medewerkers van het waterschap en 
het in 2014 ingestelde Klachtenmeldpunt aanbesteden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Herbenoeming commissielid-plv voorzitter gezamenlijke 

adviescommissie Awb met WSHD 

Besluit 
In te stemmen met de herbenoeming van een lid/ vervangend voorzitter van de gezamenlijke 
adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta voor een termijn van vier jaar. 

Context 
De behandeling van bezwaarschriften is opgedragen aan een onafhankelijke commissie die advies 
uitbrengt aan het bestuur. Deze adviescommissie Algemene wet bestuursrecht (Awb) adviseert 
desgevraagd ook over ingekomen klaagschriften. In de Verordening behandeling bezwaren en 
klachten voor Waterschap Rivierenland is de wijze van benoeming en de werkwijze van de commissie 
vastgelegd. De adviescommissie Awb behandelt geen bezwaren op fiscaal en rechtspositioneel 
gebied. De commissie bestaat uit acht leden die tevens plaatsvervangend voorzitter zijn. 
De bevoegdheden ten aanzien van (her)benoeming, schorsing en ontslag van de voorzitter(s) leden 
van de commissies liggen bij het Algemeen Bestuur.  
Op grond van artikel 7 van de Verordening behandeling bezwaren en klachten treden de 
leden/plaatsvervangend voorzitters van de commissie af na een periode van vier jaar. Zij kunnen 
eenmaal worden herbenoemd. 
Met ingang van 1 januari 2022 eindigt de zittingstermijn van het commissielid de heer mr. dr. 
F.A.G. Groothuijse. Gezien zijn kwalificaties, het bestuurlijk, juridisch, technisch inzicht en deskundig-
heid op het terrein van het bestuursrecht is voorgesteld om genoemd commissielid te herbenoemen 
voor de adviescommissie Awb voor een periode van vier jaar. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2022 

Waterschap Rivierenland 

Besluit 
Het onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2022 vast te stellen op grond van artikel 2 
van de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010'. 

Context 
In de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010' is 
opgenomen dat het dagelijks bestuur jaarlijks een onderzoeksplan opstelt voor de uit te voeren 
onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan wordt vervolgens ter vast-
stelling voorgelegd aan het algemeen bestuur.  
Het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid draagt bij aan de versterking van de 
toezichthoudende en controlerende rol van het algemeen bestuur. Op grond van dit onderzoeksplan 
wordt het algemeen bestuur vooraf geïnformeerd over het uit te voeren onderzoek. Daarnaast 
worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur. 
Het algemeen bestuur kan zich vervolgens een oordeel vormen over de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de beleidsuitvoering. 
In het onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid voor het jaar 2022 is het onderwerp 
'Strategie Externe Inhuur' globaal uitgewerkt. Daarbij wordt niet alleen teruggekeken naar het 
verleden maar worden ook de interne en externe ontwikkelingen die op ons afgekomen in 
ogenschouw genomen. De uitvoering van dit onderzoek vindt plaats onder regie van Concerncontrol. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouders 
G.V. den Hartog en J.C. Verdaas 

Voorstel Rapport Onderzoek Implementatie Omgevingswet 

Besluit 
- Het rapport 'Onderzoek Implementatie Omgevingswet' vast te stellen; 
- Conform de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap 

Rivierenland 2010' het rapport 'Onderzoek Implementatie Omgevingswet' ter kennisname aan 
te bieden aan het Algemeen Bestuur; 

- Bijgevoegde ambtelijke reactie over te nemen als bestuurlijke reactie van het College van 
Dijkgraaf en Heemraden op de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen en deze 
bestuurlijke reactie samen met het rapport aanbieden aan het Algemeen Bestuur. 

Context 
Het Algemeen Bestuur heeft het onderzoeksplan 'Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2021' 
vastgesteld. Hierin is opgenomen het onderzoek naar de implementatie van de Omgevingswet bij 
Waterschap Rivierenland. De voorzitter van het dagelijks bestuur heeft de Concerncontroller 
opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. 
De Omgevingswet is volgens het Kabinet 'de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848'. Het is de 
bedoeling dat vanaf 1 juli 2022 alle wetten en regels die nu nog de inrichting en kwaliteit van het 
landschap bepalen, opgaan in deze ene wet. De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor systemen, 
processen en data van de waterschappen en andere overheden. Van belang is dat processen, 
werkwijzen, systemen en andere middelen optimaal zijn ingericht. Dit is de aanleiding van het 
onderzoek. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouders 
G.V. den Hartog en J.C. Verdaas 

Voorstel Aanvraag krediet voor aanpak project overstijgende 

natuurcompensatie HWBP 

Besluit 
Een bruto krediet van € 3.500.000,-- (het netto krediet = 0) beschikbaar te stellen voor het aankopen 
en/of inrichten van (strategische) gronden ten behoeve van project overstijgende 
natuurcompensatie voor het HWBP. 

Context 
Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft komende decennia te maken met een grote 
dijkversterkingsopgave in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  
Op locaties waar versterking onoverkomelijk of maatschappelijk gewenst is, is de kans op aantasting 
van natuurwaarden reëel en is WSRL verplicht schade aan de natuur te compenseren. Dit vraagt om 
een aanpak die gebaseerd is op het op afroep beschikbaar stellen van natuurcompensatie. Komend 
jaar wordt dit opgepakt via een doelgerichte samenwerking met de Provincie Gelderland. Binnen de 
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lopende HWBP-programmering heeft WSRL vooral te maken met natuurcompensatie in het kader 
van het Gelderse deel van Natuurnetwerk Nederland.

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Beantwoording van de brief van GS van de provincie Zuid-

Holland over het verminderen van het aantal geborgde zetels in het 

Algemeen Bestuur 

Besluit 
Akkoord te gaan met de antwoordbrief en deze te verzenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland. 

Context 
Op 13 oktober 2021 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland het besluit genomen om voornemens 
te zijn om het aantal geborgde zetels in het Algemeen Bestuur van ons waterschap terug te brengen 
naar het wettelijk minimum van 7. Dit vergt een wijziging van het Reglement van het waterschap. 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland is opgedragen de procedure daarvoor in gang te 
zetten. Voor een wijziging van het Reglement is de medewerking nodig van de andere provincies: 
Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. De provincie Gelderland heeft als coördinerende provincie 
daarbij het voortouw.  
Ook in Provinciale Staten van Gelderland is, naar aanleiding van een motie, op 10 november 2021 
gesproken over de geborgde zetels. Dit had betrekking op waterschap Rijn en IJssel en ons water-
schap. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft daarbij aangegeven nog geen besluit te willen 
nemen over het aantal geborgde zetels, zonder eerst in overleg te treden met de betreffende 
bestuursorganen. De motie is daarop ingetrokken. De uitkomst van deze gesprekken zal bij de 
"perspectievennota" (juli 2022) worden terug gemeld aan Provinciale Staten van Gelderland. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 

Voorstel Vervangen van de elektrische installatie van 

8 watersysteemgemalen 

Besluit 
Een uitvoeringskrediet van € 830.000, -- (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor het vervangen 
van de elektrotechnische installaties van 8 watersysteemgemalen. 

Context 
De elektrische installaties van 8 watersysteemgemalen - waarvan 7 in het Land van Heusden en 
Altena en 1 in de Vijfheerenlanden - zijn aan het einde van de technische levensduur en financieel 
afgeschreven. Voor de vervanging van deze installaties wordt verzocht een krediet van € 830.000,-- 
(bruto = netto) beschikbaar te stellen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 
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Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 

Voorstel Regionale Energiestrategie (RES) 

Besluit 
- Het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 Alblasserwaard vast te stellen en ter kennis te brengen van 

de commissie Waterketen; 
- De notitie uitgangspunten RES Rivierenland te behandelen met daarbij het verzoek om kennis te 

nemen van de inhoudelijke uitgangspunten en in te stemmen met de procesafspraken en deze 
na behandeling ter kennisname aan te bieden aan de commissie Waterketen;  

- In te stemmen met plan van aanpak Plan-MER RES Arnhem Nijmegen; 
- In te stemmen met het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) inclusief de activiteitenbijlage, 

RES U16 en kennis te nemen van de daarbij behorende stukken, te weten; informatiebrief 
'uitkomsten besluitvormingsproces RES 1.0' en overzicht besluitvorming RES 1.0 en ter 
informatie te delen met de commissie Waterketen. 

Context 
In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de 
praktijk gebracht. De focus in de RES ligt op de opgaven van de uitvoeringsoverleggen "Gebouwde 
Omgeving" en "Elektriciteit". Dit gebeurt in een landdekkend programma van 30 regio's.  
Waterschap Rivierenland neemt deel aan zes RES-regio's (Alblasserwaard, Drechtsteden, 
Rivierenland, Arnhem-Nijmegen, West-Brabant en U16). In 2021 hebben de zes RES-regio's waaraan 
WSRL deelneemt de RES 1.0 opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraden, provinciale staten 
en algemeen besturen van de waterschappen. De RES 1.0 van de zes RES-regio's zijn op 23 april, 2 juli 
en 24 september 2021 in het AB behandeld en vastgesteld. In de komende twee jaar werken de RES-
regio's toe naar de RES 2.0. Daarnaast wordt de RES 1.0 verder uitgewerkt waarmee richting gegeven 
wordt aan de realisatie van de opgave (zon & wind) die veelal op lokaal niveau zal plaatsvinden.  
Het betreft nu de RES-stukken uit vier RES-regio's die onderdeel zijn van het RES-proces. We dragen 
op deze wijze als RES-partner bij aan de verdere uitwerking van de RES 1.0 en totstandkoming van 
de RES 2.0 binnen deze RES-regio's. De overige twee RES-regio's (West-Brabant en Drechtsteden) 
doorlopen hun eigen RES-proces. Momenteel is nog geen zicht op stukken vanuit deze twee RES-sen 
die voor bestuurlijke behandeling gaan worden aangeboden.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 

Overige zaken 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 4 januari 2022. 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. 


