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CDH 2 augustus 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 2 augustus 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Ondertekening nieuw Convenant Groene Handhaving Noord-

Brabant 

Besluit 
Deel te nemen overeenkomstig onze belangen en ervaringen en het vernieuwde Convenant groene 
handhaving door de waarnemend dijkgraaf te laten ondertekenen. Het tekenblad is bijgevoegd. 

Context 
In 2017 is het 'Convenant Groene Handhaving Noord-Brabant' afgesloten voor een periode van twee 
jaar. Deze is in 2019 tijdelijk verlengd onder het voornemen dat het convenant geëvalueerd zou wor-
den. De memo met voorstel tot verlenging en de voorgenomen evaluatie is aan de orde geweest in 
het CDH van 17 maart 2020. De verlenging is vooruitlopend daarop al op 25 november 2019 door 
WSRL ondertekend.  
De toegezegde evaluatie is inmiddels uitgevoerd. Partijen hebben aangegeven graag verder te willen 
gaan met het convenant en op zoek te zijn naar vereenvoudiging en onbepaalde duur. Het ver-
nieuwde Convenant groene handhaving is door de Provincie Noord-Brabant aangeboden aan 
deelnemende partijen met het verzoek hieraan wederom deel te nemen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Vergoeding uitvoeringskosten in het kader van de 

kinderopvangtoeslagaffaire en de ophogingskosten 

Besluit 
Het voorstel van de BSR te bekrachtigen waarbij:   
- De van het Rijk te ontvangen forfaitaire vergoeding uitvoeringskosten waterschapsbelastingen 

volledig (100%) ter beschikking wordt gesteld aan BSR;  
- De door het waterschap te ontvangen ophogingskosten (invorderingskosten) worden 

doorgestort aan BSR; 
- De compensatie door het rijk van de kosten van kwijtschelding rechtstreeks worden ontvangen 

door het waterschap.   

Context 
In het kader van de uitkeringen hersteloperatie kinderopvangtoeslag voor waterschappen hebben 
waterschappen de schulden van gedupeerde ouders en hun toeslagpartners voortvloeiend uit de 
waterschapsbelastingen kwijtgescholden.  
Het Kabinet heeft toegezegd dat de waterschappen de verschuldigde belastingen van gedupeerde 
ouders en hun toeslagpartners die zij kwijtschelden volledig vergoed krijgen en dat zij ook 
compensatie krijgen voor de uitvoeringskosten die in het kader van deze operatie door hen worden 
gemaakt. BSR is belast met de heffing en invordering van de waterschapsbelasting en is reeds gestart 
met het kwijtschelden van belastingschulden van gedupeerde ouders en hun toeslagpartner in 
verband met de kinderopvangtoeslagaffaire. De compensatie voor de kosten wordt evenwel direct 
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uitgekeerd aan de waterschappen en gemeenten. Om die reden is het noodzakelijk om tussen de 
waterschappen, de gemeenten en BSR afspraken te maken omtrent die geldstromen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog  
 
 

Voorstel Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 16-5 conform het 

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 

Besluit 
1. In te stemmen met de resultaten van de beoordeling conform het Wettelijk 

Beoordelingsinstrumentarium 2017 van dijktraject 16-5; 
2. In te stemmen met toezending van de beoordelingsrapportage aan de Inspectie voor 

Leefomgeving en Transport (ILT). 

Context 
De Waterwet bepaalt dat de veiligheid van alle primaire waterkeringen elke 12 jaar moet worden 
beoordeeld. Als waterkeringbeheerder van primaire waterkeringen is Waterschap Rivierenland 
wettelijk verplicht om deze veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Het Dagelijks Bestuur van het 
waterschap is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de resultaten van de veiligheids-
beoordeling aan de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT houdt 
namens de Minister toezicht op de beoordeling en controleert of de beoordelingen voldoen aan de 
gestelde voorwaarden in de Waterwet en het beoordelingsinstrumentarium. 
De Eerste beoordeling Primaire Waterkeringen Overstromingskans (eerste beoordelingsronde) is 
gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2022. In 2023 rapporteert de Minister het 
landelijk beeld van deze veiligheidsbeoordeling aan de Eerste en Tweede Kamer. De eerste beoor-
delingsronde is de opvolger van de 3e toetsronde, die in 2011 werd afgerond. Voor de eerste 
beoordelingsronde wordt het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI) gebruikt. De basis 
hiervoor wordt gevormd door de "Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017" waarin de regels 
voor het toepassen van het WBI zijn vastgelegd. Deze regeling is per 1 januari 2017 van kracht. 
Waterschap Rivierenland heeft de opgave om voor 1 januari 2023 in totaal circa 507 km primaire 
waterkering te beoordelen, verdeeld over 27 dijktrajecten. 
Voor de uitvoering van de eerste beoordelingsronde bij ons waterschap is een plan van aanpak 
opgesteld dat op 6 september 2016 is besproken in het CDH. Conform dat plan van aanpak is 
inmiddels voor alle 27 dijktrajecten een concept veiligheidsoordeel ingediend bij de ILT, waarvan tot 
nu toe voor 23 dijktrajecten met een totale lengte van 472 km een veiligheidsoordeel is vastgesteld 
door het CDH. Deze door CDH vastgestelde veiligheidsoordelen zijn vervolgens aangeboden aan ILT. 
Met deze veiligheidsoordelen is voor de lopende versterkingsprojecten langs de Waal reeds een 
herbeschikking aangevraagd bij het HWBP. 
Het betreft hier het definitief veiligheidsoordeel voor dijktraject 16-5. Ingestemd wordt met de 
resultaten van de beoordeling van dit dijktraject en de bijbehorende rapportage wordt aangeboden 
aan de ILT. 
De veiligheidsoordelen van de resterende 4 dijktrajecten van ons waterschap worden in een later 
stadium aan u voorgelegd. In de planning is voorzien dat uiterlijk in 2022 voor alle dijktrajecten van 
ons waterschap een veiligheidsoordeel beschikbaar is. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Voorstel Voorkeursbesluit gemaal en boezemkanaal Hardinxveld 

Besluit 
- Het voorkeursbesluit met de aanwijzing van alternatief 'tracé A' voor het boezemkanaal en 

alternatief 'Lang' voor het boezemgemaal vast te stellen. 
- De Nota van Antwoord op de ingediende inspraakreacties op het Ontwerp-Voorkeursbesluit 

gemaal en boezemkanaal Hardinxveld' vrij te geven. 

Context 
Het watersysteem in de Alblasserwaard dat in de loop van ruim 650 jaar is ontstaan, staat niet meer 
gesteld voor de huidige wateropgaven. In de toekomst nemen, als gevolg van veranderingen in het 
klimaat, de problemen alleen maar toe. Een integrale benadering van de wateropgaven is cruciaal 
voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het watersysteem. Het Algemeen Bestuur 
heeft in 2017 een besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders te 
gaan inrichten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na zes eeuwen water aan- en 
afvoer via Kinderdijk is het tijd om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te voegen. In een 
integrale visie is in september 2017 een nieuwe indeling van dit watersysteem vastgesteld waarbij 
het waterbeheer gesteld staat voor de toekomst. Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur 
de nadere locatiekeuze voor nieuwe boezembemaling voor de Overwaard definitief vastgesteld bij 
Hardinxveld en gefaseerd. In vervolg hierop dient richting 2035 nog een besluit te worden genomen 
over een volgende stap in de inrichting van dit watersysteem.  
In navolging van de locatiekeuze in het Algemeen Bestuur heeft het college van Dijkgraaf en 
Heemraden (CDH) op 11 mei 2021 het locatiebesluit vastgesteld. Daarmee is de locatie ten oosten 
van de woonkern Hardinxveld aangewezen voor de bouw van het nieuwe boezemgemaal en een 
nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de locatie van het nieuwe boezemgemaal. Hierbij is 
inbegrepen een maatregel voor verruiming van de bocht in de Giessen bij Giessen-Oudekerk.  
Op 15 februari 2022 heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden het ontwerp-voorkeursbesluit 
voor gemaal en boezemkanaal Hardinxveld vastgesteld. Daarna heeft de Nota Voorkeursalternatief 
met het ontwerp-voorkeursbesluit ter inzage gelegen voor een periode van zes weken. In de 
inspraakperiode zijn 6 inspraakreacties bij het waterschap binnengekomen. De ingediende 
zienswijzen geven geen aanleiding om het ontwerp-voorkeursbesluit te herzien. 
Voor de Bocht Giessen-Oudekerk is reeds op 12 april 2022 een voorkeursbesluit genomen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 2 augustus 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. 


