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Besluitenlijst van de extra vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden in verband met 
de droogte d.d. donderdag 18 augustus 2022, aanvang 15.30 uur, Kamer Bestuur 

Aanwezig:

Waarnemend Dijkgraaf : M.H.M. Gremmen
Secretaris-directeur : Ir. Z.C. Vonk
Notulist : C.D. van Bennekom

Heemraden : mw. E. Groenenberg
G.V. den Hartog
M.P. Laeven
H. van 't Pad

Afwezig m.k.: Prof. dr. J.C. Verdaas

Genodigde(n): J.H.M. Merks (hoofd ACW)
M.M. Franse (jurist)
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Vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden d.d. 11 augustus 2022 
Nr.

1. Onderwerp: Opening
De waarnemend dijkgraaf opent deze extra vergadering van het 
college om 15.30 uur.  

2. Onderwerp: Onttrekkings- en beregeningsverbod

Toelichting: Deze derde extra CDH-vergadering over de droogte-
problematiek wordt niet zozeer gehouden vanwege problemen 
aangaande de waterkwantiteit maar meer vanwege het sterk 
achteruitgaan van de waterkwaliteit vanwege blauwalg.  
De meest actuele stand van zaken wordt doorgenomen. 

 De situatie in de streefpeilgebieden, Citters, Ooijpolder en 
Groesbeek kan stabiel genoemd worden.  

 Op de naleving van het eerder ingestelde beregenings-
verbod wordt gehandhaafd. In algemene zin wordt het 
verbod goed nageleefd. Men beregent minder dan in de 
zomer van het jaar 2018. Het verbod is nu 14 dagen geldig 
en er is 14 keer een waarschuwing gegeven.  

 In algemene zin zijn de peilen vrij goed te handhaven. 

 Omdat de rivierwaterstand daarvoor redenen gaf, is De 
Pannerling verplaatst en dus de leiding verlengd.  

 Op meerdere plaatsen in het gebied zijn extra pompen 
geplaatst. Er wordt een zodanige aanpak gekozen dat de 
overlast voor de omgeving tot een minimum wordt 
beperkt. Als de situatie dat toelaat, wordt in de nachtelijke 
uren niet gepompt.  

 In het Maas-Waalkanaal en in de Afgedamde Maas is de 
blauwalgproblematiek het grootst. Dit heeft uiteraard te 
maken met het feit dat er geen danwel een zeer beperkte 
doorstroming is. Het voorstel is om in de omgeving van 
Wijk- en Aalburg een onttrekkings- en beregeningsverbod 
in te stellen. Dit voorstel wordt nader toegelicht en 
besproken. Er wordt een kaart getoond waarin het gebied 
is aangegeven waarvoor dit verbod gaat gelden. Met drie 
noodpompen zal water van de andere zijde van het gebied 
aangevoerd worden. Ook aan die kant is er sprake van 
blauwalg maar minder. Hierover wordt uitvoerig door-
gesproken. Vastgesteld wordt dat het van belang is voor de 
toekomst met Rijkswaterstaat te spreken over de onder-
linge afstemming in dergelijke situaties. Het is van groot 
belang goed inzichtelijk te hebben hoe de twee water-
systemen (RWS en WSRL) zich tot elkaar verhouden. Dat 
inzicht is er overigens nu ook wel en er is zeker overleg. 

 Het "oprukken" van de verzilting wordt gemonitord. Als de 
verzilting verder landinwaarts gaat dat heeft dit gevolgen 
voor de plaats waar de noodpompen worden ingezet. 

 Gesproken wordt over de grondwaterstand en dan met 
name bij De Bruuk. De onttrekkingen blijken maar een 
beperkte invloed te hebben op de grondwaterpeil-
verlaging. De hoofdreden zou meer gezocht moeten 
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worden in het ontbreken van kwel vanwege de lage 
rivierwaterstand.  

 Omdat door een hoge concentratie van blauwalg schade 
kan ontstaan voor mens, dier en natuur is op dat moment 
snel handelen van belang. Het voorstel is dan ook aan de 
waarnemend dijkgraaf mandaat te verlenen om onder die 
omstandigheden onttrekkings- en beregeningsverboden in 
te stellen voor het gebied waarop dit van toepassing is.  

 Als er in deze extra CDH-vergadering een besluit is 
genomen dat zal dit worden gemeld aan: 
- het Algemeen Bestuur via de Nieuwsbrief en een 

afzonderlijke e-mailbericht 
- de gemeente 
- ZLTO 
- Dunea 
- Rijkswaterstaat 
- de Veiligheidsregio 
- de inwoners via de site van het waterschap.   

Advies: Voorstel tot besluit: 
Gelet op artikel 5.30, eerste lid van de Waterwet en artikel 3.8, 
eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 
besluit het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap 
Rivierenland: 

I. een totaalverbod in te stellen tot het onttrekken van en 
het beregenen met oppervlaktewater met ingang van 
19 augustus 2022 uur tot een nader te bepalen datum, 
voor de volgende peilgebieden van Waterschap 
Rivierenland (zie bijgevoegde kaart): 
LHA068, LHA320, LHA321, LHA322, LHA323, LHA324, 
LHA335, LHA337, LHA338, LHA339, LHA340, LHA341, 
LHA342, LHA342, LHA343, LHA344, LHA345, LHA346. 

II. dat de waarnemend dijkgraaf bevoegd is om onttrek-
kings- en beregeningsverboden in te stellen ingeval de 
aanwezigheid van blauwalg in andere gebieden van 
Waterschap Rivierenland zodanig van omvang is dat 
daardoor schade kan ontstaan voor mens, dier en aan de 
natuur. 

Dit besluit treedt in werking op 19 augustus 2022. 

Besluit: Conform advies besloten.

3. Sluiting
De waarnemend dijkgraaf dankt allen voor hun inbreng en sluit deze extra 
vergadering te 16.25 uur.  

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van het College van Dijkgraaf en Heemraden van 
23 augustus 2022. 


