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CDH 23 augustus 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 23 augustus 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Waterschapsverkiezingen 

Besluit 
Vast te stellen om:  
1. het centraal stembureau in te stellen en 
2. Tiel aan te wijzen als vestigingsplaats voor het centraal stembureau. 
 
Voorts voor kennisgeving aan te nemen: 
- de manier waarop de bestuursverkiezingen worden georganiseerd; 
- de manier waarop landelijk en regionaal over de waterschapsverkiezingen wordt 

gecommuniceerd. 

Context 
Op 15 maart 2023 vinden verkiezingen plaats voor het algemeen bestuur van Waterschap 
Rivierenland. Dit moment is landelijk bepaald. Ook de manier waarop deze verkiezingen worden 
gehouden, is landelijk bepaald. Het zijn stembusverkiezingen die tegelijk worden gehouden met de 
verkiezingen voor Provinciale Staten. 
 
De praktische uitvoering van de waterschapsverkiezingen ligt bij de gemeenten. Hieronder valt het 
stemmen en het tellen van de stemmen. Ook Waterschap Rivierenland heeft een actieve rol. 
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor: 
1. de kandidaatstelling 
2. de vaststelling van de verkiezingsuitslag 
3. de ondersteuning bij de benoemingen van de geborgde zetels 
4. de installatie van het nieuwe bestuur 
 
De Unie van Waterschappen verzorgt de landelijke communicatie. Deze heeft als doel zo veel 
mogelijk kiesgerechtigden naar de stembus te krijgen. Ook probeert de Unie met de landelijke 
communicatie de zichtbaarheid van het waterschap te vergroten. Waterschap Rivierenland verzorgt 
de communicatie voor de regio.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Aanwijzen en begrenzen van werkingsgebieden bij de 

Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 

Besluit 
Het in ontwerp vaststellen en ter inzage leggen van de aanwijzing en begrenzing van de 
werkingsgebieden bij de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. 

Context 
In verband met de Omgevingswet moeten wij onze regelgeving aanpassen. Op dit moment zijn de 
regels van het waterschap nog opgenomen in de Keur, de algemene regels en de beleidsregels die 
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horen bij de keur. Onder de Omgevingswet worden de Keur en de algemene regels vervangen door 
de Waterschapsverordening. 
Nieuw in de waterschapsverordening is de koppeling van de regels uit de verordening aan 
zogenoemde werkingsgebieden. Dit zijn de gebieden waar de regels van toepassing zijn. Deze 
gebieden staan op een digitale kaart en maken deel uit van de waterschapsverordening. Daarom is er 
in eerste instantie voor gekozen deze samen met de leggers en het projectplan inzake wijzigingen, 
tegelijkertijd ter inzage te leggen en vast te stellen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Resultaten onderzoek outsourcing en kwetsbaarheid ICT 

infrastructuur van de procesautomatisering 

Besluit 
1) De resultaten van het onderzoek vast te stellen 
2) De twee hoofdaanbevelingen uit het onderzoek over te nemen en te besluiten tot: 

a. Het opstellen van een ontwikkelplan in het eerste kwartaal van 2023 om toe te groeien naar 
een volwassen regieorganisatie voor de generieke infrastructuur in vervolg op de 
outsourcing; 

b. Het uitvoeren van een risicoanalyse  voor de procesautomatisering en neem dit op in het op 
dit moment in ontwikkeling zijnde implementatieplan voor assetmanagement. 

Context 
In januari 2022 heeft zich een ICT-crisis voorgedaan. Deze crisis is geëvalueerd en naar aanleiding van 
deze crisis is een onderzoek uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van de ICT infrastructuur. Uit dit 
onderzoek is naar voren gekomen dat met het outsourcen van de generieke ICT infrastructuur en de 
reeds genomen maatregelen naar aanleiding van de verstoring in januari een groot deel van de 
kwetsbaarheid voor de generieke ICT is verminderd. Voor de procesautomatisering zijn specifieke 
risico's geïdentificeerd die niet met de outsourcing zijn weggenomen. Wat nog aandacht behoeft is: 
1) het toegroeien naar een volwassen ICT regieorganisatie  
2) een analyse van de risico's van de procesautomatisering. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Onderzoek Aanbesteding en Contractbeheersing project KiS 

Besluit 
- Kennis te nemen van het rapport 'Onderzoek Aanbesteding en Contractbeheersing KiS'; 
- De aanbevelingen van het onderzoek over te nemen; 
- De ambtelijke reactie over te nemen als bestuurlijke reactie van het College van Dijkgraaf en 

Heemraden op de uitkomsten van het onderzoek; 
- Deze bestuurlijke reactie samen met het rapport aan te bieden aan de commissie 

Waterveiligheid. 
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Context 
Naar aanleiding van het rapport 'De Lekdijk is lek gestoken' hebben Deltares en commissie Van der 
Vlist onderzoek gedaan naar het ontwerp, de realisatie en de schadeafhandeling van het 
dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KiS). De rapporten zijn tijdens de 
commissievergadering van 14 februari 2022 toegelicht. Vervolgens heeft het AB op 18 februari 2022 
besloten over een vervolgaanpak zoals beschreven in het rapport "Lessen uit de Lekdijk; Plan van 
aanpak Fase 3". Tijdens de bestuurlijke behandeling is een aantal vragen gesteld. Eén van deze 
vragen had betrekking op het verloop van de aanbesteding van KiS. De concerncontroller heeft een 
onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gang van zaken rondom de aanbesteding van project KiS 
en de wijze van contractbeheersing tijdens de uitvoering van het project. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Besluitvorming door Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) 

Gastvrije Waaldijk omtrent uitgangspunten Masterplan Gastvrije 

Waaldijk 

Besluit 
In te stemmen met het advies van het externe kernteam Gastvrije Waaldijk aan de bestuurders die 
op 30 augustus 2022 in het BBO een besluit moeten nemen over aanpassingen in het Masterplan 
GVWD incl. onderbouwing besluitvorming. 

Context 
Naar aanleiding van weerstand in de omgeving omtrent de plannen voor de Gastvrije Waaldijk is er 
een participatietraject opgestart met een beperkte doorlooptijd van 3 maanden (mei t/m juli 2022). 
Doel van het participatietraject is om te inventariseren of aanpassingen aan de uitgangspunten voor 
Gastvrije Waaldijk wenselijk zijn.  
 
Op 7 juli 2022 is er een brede stakeholdersessie gehouden waarbij ook bestuurders aanwezig waren. 
De bevindingen van de stakeholdersessie zijn de basis voor het advies van het ambtelijk kernteam 
aan de bestuurders van Gastvrije Waaldijk. Op 30 augustus zal er tijdens het Breed Bestuurlijk 
Overleg een besluit worden genomen over de uitgangspunten, dit is van groot belang voor de 
voortgang van de dijkversterkingsprojecten.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Partiële Herziening Peilbesluit Alblasserwaard 

(Achterwaterschap) 

Besluit 
Aan het CDH: 
- De inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen op de ontwerp partiele herziening peilbesluit 

Alblasserwaard (Achterwaterschap) vast te stellen. 
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Aan het AB: 
- Kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het CDH 

op die zienswijzen; 
- De partiële herziening peilbesluit Alblasserwaard (Achterwaterschap) vast te stellen; 
- De bij het peilbesluit behorende bijlagen, bestaande uit de toelichting en alle bijlagen bij de 

toelichting, bekend te maken via <https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten>, 
conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet. 

Context 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 29 september 2017 een visie op het 
watersysteem in de Alblasserwaard (2050) vastgesteld. Het doel van deze visie is onder meer om een 
integraal toekomstbeeld te vormen van het watersysteem in de Alblasserwaard in 2050 en om de 
waterstaatkundige opgaven van het watersysteem met elkaar te verbinden. Als uitwerking van die 
visie is een studie uitgevoerd naar de doorontwikkeling van het complex Kinderdijk. Op grond hiervan 
heeft het Algemeen bestuur op 22 juni 2018 een voorkeur uitgesproken om voor de lange termijn de 
toekomstige boezembemaling van de nieuwe Nederwaard uit te voeren met een combinatie van het 
huidige J.U. Smitgemaal en het Kokgemaal.  
Een onderdeel van bovengenoemde besluiten is om het Achterwaterschap te compartimenteren met 
een (flexibele) afsluiting, een opening in de Middelkade te realiseren en het boezempeil op het 
Achterwaterschap te verlagen. Op deze wijze kan in het Achterwaterschap het peil van de 
Nederwaard worden gevoerd en kan de afvoer van de Nederwaard plaatsvinden door de combinatie 
van het J.U. Smitgemaal en het Kokgemaal (in plaats van enkel via het J.U. Smitgemaal). Uit onder-
zoek is gebleken dat een deel van de hoogteopgave van de boezemkades langs het Achterwaterschap 
vervalt dan wel verschuift in de tijd. De Middelkade tussen de Lage boezem van de Nederwaard en 
het Achterwaterschap verliest zijn functie als regionale kering, waarmee de toekomstige opgave voor 
de regionale waterveiligheid afneemt. In 2023 zal het peilbesluit Alblasserwaard geheel worden 
herzien. Vooruitlopend hierop wordt het peilbesluit Alblasserwaard partieel herzien voor het 
Achterwaterschap. Dit is nodig om bij aanvang van de verdere planuitwerking en realisatie van de 
benodigde kunstwerken juridisch zekerheid te hebben dat het peilbesluit hierin voorziet. 
Van 7 juni tot 18 juli 2019 heeft een eerder ontwerp-peilbesluit partiële herziening Alblasserwaard 
(voor het Achterwaterschap) ter inzage gelegen. De provincie Zuid-Holland en de Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) hebben hiertegen een zienswijze ingediend, omdat effecten en 
compenserende maatregelen voor natuur en voor de molens in Kinderdijk nog onvoldoende in beeld 
en uitgewerkt waren. 
Aanvullend onderzoek en gesprekken in 2019-2022 hebben tot een aangepast ontwerpbesluit geleid. 
Dit heeft opnieuw ter inzage gelegen van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022. Er zijn opnieuw 
zienswijzen ingediend. De peilwijziging is niet aangepast ten opzichte van het voorstel dat in 2019 ter 
inzage heeft gelegen. De onderbouwing van het peilbesluit en de mitigerende en compenserende 
maatregelen zijn op basis van de zienswijzen en de uitgevoerde onderzoeken wel aangepast. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Herziening streefpeilenplan Citters I, II, Neerbosch en Malden 

Besluit 
- De inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen vast te stellen; 
- Het streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en Malden vast te stellen; 
- In te stemmen met het verlenen van een voorbereidingskrediet voor streefpeilenplan Citters 

van € 25.000,-- (bruto = netto); 
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- De uitvoeringskosten, zijnde € 90.500,--, te verwerken in de Voorjaarsnota 2023 en de begroting 
2024. 

Context 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 17 juni 2011 de herziening van het 
streefpeilenplan Citters I en II, Neerbosch en Malden vastgesteld (hierna te noemen 
"streefpeilenplan Citters"). De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is op grond van 
artikel 5.2. van de Waterwet alleen opgelegd voor die gebieden waar het waterschap onder normale 
omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor het gebied Citters I en II, 
Neerbosch en Malden geldt de verplichting om een peilbesluit vast te stellen niet. Voor de gebieden 
waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, hanteert het waterschap streefpeilen. Waterschap 
Rivierenland legt deze streefpeilen vast in streefpeilenplannen.  
Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland wordt een peilbesluit ten minste eens 
in de tien jaar herzien. Het waterschap hanteert de tienjaarlijkse herzieningstermijn echter ook voor 
de streefpeilenplannen. Het streefpeilenplan Citters dateert van 2011 en is dus aan herziening toe. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Herziening Peilbesluit Bloemers 

Besluit 
Aan het CDH: 
- De inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen vast te stellen. 
 
Aan het AB: 
- Kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het CDH 

op die zienswijzen; 
- Het peilbesluit Bloemers vast te stellen; 
- De bij het peilbesluit horende bijlage 2, bestaande uit de toelichting, de bijlagen bij de 

toelichting en de factsheets, bekend te maken via 
<https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten> conform artikel 7 lid 2 van de 
Bekendmakingswet; 

- In te stemmen met het verlenen van een voorbereidingskrediet voor peilbesluit Bloemers van 
€ 25.000,-- (bruto = netto);  

- De uitvoeringskosten, zijnde € 90.000,--, te verwerken in de Voorjaarsnota 2023 en de begroting 
2024. 

Context 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 17 juni 2011 de herziening van het 
peilbesluit Bloemers vastgesteld. Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland, die 
op 22 december 2009 in werking is getreden, wordt een peilbesluit ten minste eens in de tien jaar 
herzien. De herziening van het peilbesluit heeft tot doel de waterpeilen opnieuw te onderzoeken en 
optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige functies. Deze functies zijn in de afgelopen 
planperiode van 10 jaar op diverse locaties in de gebieden gewijzigd. Het peilvoorstel dat uit het 
onderzoek naar voren is gekomen, betreft onder andere het verhogen of verlagen van peilen en het 
vastleggen van een aantal nieuwe peilgebiedsgrenzen en praktijkpeilen. Wij vragen het algemeen 
bestuur om kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van 
het CDH op die zienswijzen, en om het peilbesluit Bloemers vast te stellen. 

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

Voorstel Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 23-1 conform het 

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 

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

Beoordelingsinstrumentarium 2017 van dijktraject 23-1; 
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 
beoordelingsronde 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 24 dijktrajecten met een totale lengte van 497km 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 23-1. De veiligheidsoordelen van de 
resterende 2 dijktrajecten van ons waterschap worden later dit jaar nog aan het CDH 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 
 
 

Voorstel Verordening subsidieregeling Samen vergroenen 2022-2027 

Besluit 
De Verordening subsidieregeling Samen vergroenen 2022-2027 vast te stellen. 
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Context 
De afgelopen jaren hebben inwoners van rivierenland via de Subsidieregeling Klimaatactief een 
bijdrage van Waterschap Rivierenland kunnen ontvangen voor klimaatadaptatiemaatregelen in de 
eigen leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het ontstenen en vergroenen van de omgeving of het creëren 
van groene schoolpleinen. De subsidieregeling was van kracht van januari 2018 tot juni 2020. Op 
basis van de ervaringen met de Subsidieregeling Klimaatactief en de aanbevelingen vanuit een 
rapport van de Rekenkamercommissie, was de eindconclusie van het Algemeen Bestuur, dat de 
regeling niet in zijn huidige vorm voortgezet zou moeten worden (besluit van 16 december 2020). 
 
Het Algemeen Bestuur heeft de wens uitgesproken om de nieuwe regeling niet in 2023 maar al in 
2022 in te laten gaan. De nieuwe regeling noemen we niet meer "Klimaatactief" maar "Samen 
vergroenen". Na de vaststelling van de Verordening subsidieregeling Samen vergroenen 2022-2027 
wordt deze verordening bekendgemaakt in het Waterschapsblad van waterschap Rivierenland en 
treedt de verordening volgens op 15 oktober 2022 in werking. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Vervangen van de procesautomatisering Waterketen - 

aanvraag uitvoeringskrediet 

Besluit 
Een krediet van € 1.000.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor het vervangen van de 
procesautomatisering waterketen in de periode 2022-2023. 

Context 
De objecten in de waterketen, de rioolwaterzuiveringen en rioolgemalen, worden via de proces-
automatisering op een eenduidige en veilige manier aangestuurd.  
Door de snelle technologische ontwikkelingen met nieuwe functionaliteiten, de Cybersecurity en het 
stopzetten van de productie en ondersteuning is bekend dat de levensduur van de hard- en software 
tussen de 10 en 15 jaar bedraagt. 
Voor het up to date houden van de procesautomatisering wordt het project 100751 Vervangen 
procesautomatisering Waterketen gestart. Voor de 1e fase van het project (2022/ 2023) wordt een 
krediet gevraagd van € 1.000.000,-- (bruto =netto). Genoemd bedrag is inclusief BTW. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Aanvraag uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw van gemaal 

De Pannerling in combinatie met de realisatie van een vispassage 

Besluit 
Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van bruto € 11.075.000,-- (netto € 7.825.000,--). 

Context 
In het Pannerdens kanaal bij Doornenburg ligt het drijvende gemaal "De Pannerling". Dit gemaal is 
gesitueerd bij het beginpunt van de Linge in de Over-Betuwe en pompt water vanuit het Pannerdens 
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kanaal naar de Linge. Het gemaal heeft daarmee een belangrijke functie voor de watervoorziening 
van de Over-Betuwe. Er zijn in dit gebied ook geen alternatieve mogelijkheden voor waterinlaat. 
Bovendien is de waterbehoefte van de Over-Betuwe relatief groot, vanwege de relatief hoge ligging 
van de Over-Betuwe en de zandige grondslag van het gebied.  
Het drijvende gemaal is als tijdelijke verplaatsbaar Werktuigbouwkundige installatie opgeleverd in 
2005. De afschrijvingstermijn van 15 jaar is inmiddels verstreken. Het gemaal moest vaker verplaatst 
worden bij hoge en met name bij lage waterstanden, dan bij het oorspronkelijke ontwerp was 
voorzien. In de huidige situatie kan het gemaal bij lange perioden van droogte niet voldoende water 
inlaten. Hierdoor moeten regelmatig noodpompen worden bijgeplaatst. De jaarlijkse onderhouds-
kosten van het gemaal nemen als gevolg hiervan toe. Verder vormt het gemaal een knelpunt in de 
vismigratieroute Linge - Rijn. Tot slot voldoet het gemaal ook niet meer aan de eisen op het gebied 
van arbeidsveiligheid. Al met al is het gemaal dringend aan vervanging toe. 
Om voldoende aanvoercapaciteit voor de komende 20 jaar te kunnen waarborgen moet er een 
nieuw vast gemaal komen, dat kan omgaan met de hoge en lage rivierwaterstanden. Daarbij wordt 
gekoerst op een capaciteitsuitbreiding van 4 m3 naar 6 m3/s (360 m3/min), waarbij op termijn 
mogelijkheden zijn om deze relatief eenvoudig uit te breiden. 
Voor het voorbereiden van het project is in december 2020 door het CDH een voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld van € 300.000,- (bruto =netto). Voor de uitvoering van het project wordt 
verzocht een krediet beschikbaar te stellen van bruto € 11.075.000,- (netto € 7.825.000). Daarmee 
komen de totale projectkosten uit op bruto € 11.375.000 (netto € 8.125.000). Alle genoemde 
bedragen zijn inclusief BTW. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Consultatiereactie wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel 

Besluit 
1) Kennis te nemen van het conceptwetsvoorstel aanpassing belastingstelsel en de notitie waarin 

het conceptwetsvoorstel wordt vergeleken met de voorstellen van de waterschappen van 
december 2020; 

2) De portefeuillehouder Middelen te adviseren in de CBCF van 23 september 2022 in te stemmen 
met de conceptreactie aan de minister van I en W. 

Context 
Op 11 december 2020 hebben de waterschappen in de Ledenvergadering van de Unie een drietal 
besluiten genomen over de toekomst van hun belastingstelsel. Een van deze besluiten was de 
unanieme vaststelling van een pakket aan voorstellen ter oplossing van een drietal knelpunten (te 
weten de weeffout in de watersysteemheffing; het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige 
tariefontwikkeling voor de vier betalende categorieën in de watersysteemheffing; het gebruik van 
mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater in de zuiverings- en 
verontreinigingsheffing) en het meenemen van vier meekoppelkansen (te weten voorstellen voor het 
apart in rekening kunnen brengen van de kosten van plusvoorzieningen; voorstellen om in de 
zuiveringsheffing beter te kunnen inspelen op waardevol afvalwater; voorstel om maatregelen ter 
beperking van hemelwaterkosten binnen het zuiveringsbeheer te kunnen dekken uit de opbrengst 
van de zuiveringsheffing; voorstel met betrekking tot actualisatie van de tabel 
afvalwatercoëfficiënten) in de belastingen van de waterschappen. In de brief van dezelfde dag 
waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de besluitvorming werd 
geïnformeerd, hebben de waterschappen de minister gevraagd een wetsvoorstel voor te bereiden 
dat er voor zorgt dat de waterschappen snel over een bijgesteld belastingstelsel beschikken dat 
draagvlak voor de heffingswijze kent en leidt tot goed uitlegbare tarieven. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Mandaat waarnemend dijkgraaf intrekken onttrekkings- en 

beregeningsverboden Waterschap Rivierenland 

Besluit 
Het College van Dijkgraaf en Heemraden wordt voorgesteld om bijgevoegd mandaatbesluit te 
nemen, waarbij aan de waarnemend dijkgraaf mandaat wordt gegeven om de genomen 
onttrekkings- en beregeningsverboden geheel of gedeeltelijk in te trekken. 

Context 
Op grond van artikel 1 lid 2 van de Waterschapswet en artikel 4 lid 2 van het provinciaal Reglement 
voor Waterschap Rivierenland heeft het waterschap de zorg voor het watersysteem. De zorg voor 
het watersysteem omvat mede de zorg voor de waterkwaliteit. Op het waterschap rust dus een 
zorgplicht voor het watersysteem en de waterkwaliteit. Op het waterschap rust dan ook de 
(inspannings-)verplichting hiertoe de benodigde adequate maatregelen te nemen. Zo heeft het 
waterschap de nodige technische maatregelen genomen, zoals het plaatsen van extra 
(nood)pompen. Daarnaast heeft het waterschap onttrekkings- en beregeningsverboden ingesteld.  
De waarnemend dijkgraaf heeft het mandaat gekregen om de ingestelde onttrekkings- en 
beregeningsverboden geheel dan wel gedeeltelijk in te trekken zodra de situatie inzake het 
watersysteem c.q. de waterkwaliteit dat mogelijk maakt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 23 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. 


