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CDH 6 september 2022 terugkoppeling 
In de vergadering van 6 september 2022 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 

Memo Toelichting proces kunststof damwanden n.a.v. vraag in 

commissie Waterveiligheid d.d. 30 mei 2022 

Besluit 
Het CDH neemt de inhoud van deze memo voor kennisgeving aan.  

Context 
Als reactie op een vraag vanuit de commissie Waterveiligheid is er een memo opgesteld over het 
proces ten aanzien van de toepassing van kunststof damwanden en deze is op 3 juni 2022 
toegezonden aan de leden van de commissie. Vanuit de commissie is het verzoek gekomen deze 
memo te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
De commissie Waterveiligheid geeft aan of dit onderwerp afdoende is behandeld.   

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Memo Inventarisatie onderwerpen voor jaarlijkse check OPW2022 

t.b.v. de commissie Waterveiligheid van 19-09-2022 

Besluit 
Het CDH neemt de inhoud van deze memo voor kennisgeving aan.  

Context 
De Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen (OPW) zijn geschreven voor 
dijkversterkingsprojecten en hebben als doel om uniforme uitgangspunten mee te geven voor het 
ontwerp van de dijkversterkingen en hoe men de omgeving hierin meeneemt. Het OPW 2022 is een 
vervolg op de OPW2016 en OPW2019 en is gebaseerd op bestaand beleid. Tot op heden is het OPW 
elke drie jaar geactualiseerd. Bij de vaststelling van het OPW 2022 is afgesproken om in 2023 een 
eerste jaarlijkse check te doen op het OPW, aangezien het OPW in 2022 wordt geïmplementeerd. Op 
basis hiervan adviseert de commissie Waterveiligheid het CDH over het moment waarop het OPW 
een actualisering behoeft.   
In de vergadering van de commissie Waterveiligheid van 4 april 2022 is oordeelsvormend gesproken 
over het OPW 2022 die in de vergadering van het Algemeen bestuur van 22 april 2022 is vastgesteld. 
De commissie was tevreden over het afgelegde traject. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat het 
OPW op enkele punten al weer achterhaald was door recente ontwikkelingen, zoals KiS en 
toepassing van kunststof damwanden. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Bij een herziening van het OPW het Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Ondersteunende memo bij presentatie schadebeleid en schadeteam 

in commissie Waterveiligheid van 19-09-2022 

Besluit 
Met een kleine redactionele aanpassing wordt deze memo overeenkomstig het ontwerp vastgesteld 
en kan deze doorgeleid worden naar de commissie Waterveiligheid 

Context 
Deze memo is ter ondersteuning van de presentatie 'Vertrouwenwekkend schadebeleid' die op 
19 september 2022 wordt gepresenteerd aan de Commissie Waterveiligheid.  
In de memo wordt allereerst ingegaan op de wettelijke verjaringstermijnen en vervolgens op de 
termijn waarin na afwikkeling van reeds gemelde schade, opnieuw schade gemeld kan worden. 
Afsluitend volgt een conclusie.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Presentatie Team Grondzaken 

Besluit 
Met voorstel 1, het structureel uitbreiden van het Team Grondzaken met 8 fte, ten behoeve van het 
HWBP, wordt ingestemd. Immers, de financiering vindt plaats door het HWBP en de bevoegdheid ligt 
bij de DR.    
Aangaande voorstel 2, tijdelijke uitbreiding Team Grondzaken met 4,8 fte voor een periode van drie 
jaar neemt het CDH thans geen beslissing. Dit voorstel zal worden betrokken bij de voorbereiding van 
de begroting voor het jaar 2023. 
In de eerstvolgende vergadering van de commissie Middelen zal een mondelinge mededeling worden 
gedaan over dit onderwerp en in de volgende commissievergadering zal een korte presentatie 
worden gegeven. Reeds bij de mondelinge mededeling zal de inhoud van de voorstellen 1 en 2 
genoemd worden 

Context 
De teamleider van het Team Grondzaken heeft, zoals reeds eerder is afgesproken, de 
personeelsbehoefte inzichtelijk gemaakt door middel van een presentatie voor het CDH. De vooraf 
toegezonden presentatie wordt doorgenomen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
De begroting 2023 wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Vervolgacties op thema-avond AB over Vooruitblik begroting 2023 en 

resultaten werkgroepen 

Besluit 
Vastgesteld wordt dat de mening van het CDH, zoals tijdens de presentatie op de thema-avond is 
weergegeven in het vakje "suggestie CDH" op de sheets 11 tot en met 15 na de bespreking op de 
oordeelsvormde thema-avond geen wijziging behoeft.  Unaniem is het CDH van oordeel dat hetgeen 
thans is voorgelegd het maximaal haalbare is in dezen. 
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Context 
Het verloop en de uitkomsten van de thema-avond van het Algemeen Bestuur van maandag 
5 september 2022 worden geëvalueerd. Na deze beeldvormede sessie is nu het woord aan de 
commissies. De commissies kunnen nu tot advisering komen over hetgeen is opgenomen in "de 
blauwe vakjes". Iedere commissie geeft daarbij een advies over het eigen werkterrein terwijl de 
commissie Middelen over alle beleidsvelden met een advies kan komen en met name over de 
financiële consequenties in brede zin. Getracht zal worden, zeker bij de bestuurlijke issues, de vragen 
die op de thema-avond zijn gesteld c.q. de suggesties die zijn gedaan van een antwoord c.q. reactie 
te voorzien.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Het Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Presentatie Integraal Riviermanagement (IRM) door Jan Willem 

Kamerman en Grit van Dinter-Schneider.  

Besluit 
Voor dit moment voor kennisgeving aangenomen. 

Context 
De presentatie die vooraf reeds is toegezonden wordt als zeer boeiend ervaren. Ook bij deze 
ontwikkelingen staat, evenals bij zeer vele andere onderwerpen die momenteel spelen, het begrip 
"integraliteit" centraal. Daarbij blijken theorie en praktijk soms ver uiteen te lopen.  
In algemene zin wordt doorgesproken over de gigantische trajecten IRM, NPLG en "Water en Bodem 
sturend". De vraag wordt hardop gesteld hoe we ons daartoe bestuurlijk en organisatorisch 
verhouden. Dit vergt een verder doordenking. Ook op Unieniveau. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Het Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Overige zaken 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 6 september 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. 


