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

Voorstel Herziening Peilbesluit Tielerwaard 

Besluit 
- Kennis te nemen van het inspraakverslag met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het 

CDH op die zienswijzen; 
- Vast te stellen het peilbesluit Tielerwaard; 
- De bij het peilbesluit horende bijlagen, bestaande uit de toelichting en de kaart, 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 21 juni 2019 de herziening van het 
peilbesluit Tielerwaard vastgesteld. Er is beroep aangetekend tegen het peilbesluit door een viertal 
eisers. Eisers hebben percelen grond die liggen in het gebied waar het peilbesluit betrekking op heeft 
(Bufferzone Nieuwe Zuiderlingedijk). In de directe omgeving van deze percelen ligt het in 2013 
aangewezen Natura 2000-gebied Lingegebied & Diefdijk-Zuid. In december 2016 heeft de Provincie 
Gelderland een beheerplan voor dit gebied vastgesteld. Daarin is als herstelmaatregel de aanleg van 
een hydrologische bufferzone opgenomen om de verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. 
Om deze bufferzone te kunnen realiseren, zijn twee maatregelen voorgenomen:  
- het verleggen van een A-watergang (inclusief aanleg waterberging, het ophogen percelen in de 

bufferzone e.d.). 
- het verhogen van het waterpeil in de bufferzone. De bufferzone bestaat uit vier peilgebieden. 
Voor het verleggen van de watergang heeft de Provincie Gelderland een inpassingsplan vastgesteld. 
Het peilbesluit is, onder andere, genomen om het waterpeil in de bufferzone te verhogen en daar-
mee uitvoering te geven aan het door de provincie vastgestelde beheerplan. 
 
Het beroep is behandeld door de Rechtbank Gelderland op 29 september 2020 en heeft geleid tot 
een tussenuitspraak van de rechtbank d.d. 6 november 2020. In de tussenuitspraak is aan het 
waterschap de mogelijkheid geboden om een aantal aan het peilbesluit klevende gebreken te 
herstellen. Naar aanleiding van de tussenuitspraak is een aanvullende motivering van het peilbesluit 
Tielerwaard vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 23 april 2021 en bekendgemaakt op 29 april 
2021.  
 
De rechtbank heeft - met inachtneming van deze aanvullende motivering - het beroep van eisers op 
27 september 2021 gegrond verklaard. Volgens de rechtbank is in het aanvullend besluit weliswaar 
uiteengezet wat de belangen zijn en welke alternatieven zijn bezien en dat deze alternatieven om 
technische, financiële en ecologische redenen ontoereikend zijn, maar waarom dat zo is, wordt in het 
aanvullend besluit niet uitgelegd. Volgens de rechtbank is de (enkele) verwijzing naar het beheerplan 
onvoldoende; in het besluit zelf moet worden duidelijk gemaakt en toegelicht waarom de door eisers 
aangevoerde alternatieven ontoereikend zijn. Deze afweging moet kenbaar in het peilbesluit plaats-
vinden, waarbij een (enkele) verwijzing naar een ander beleidsdocument niet volstaat. In het kader 
van de belangenafweging wordt vooral gewezen op maatregelen die worden getroffen om de schade 
te beperken of te compenseren, maar wordt nog steeds niet geëxpliciteerd waarom aan de belangen 
voor natuur in dit geval een zwaarder gewicht moet worden toegekend dan aan de belangen van 
eisers. De rechtbank oordeelt (daarom) dat het waterschap het aan het peilbesluit klevende gebrek 
niet heeft hersteld en dat het peilbesluit ook met het aanvullende besluit nog niet genoegzaam is 
gemotiveerd. De rechtbank heeft daarom het peilbesluit vernietigd. In de navolgende periode tot nu 
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is een nieuw peilbesluittraject doorlopen. Dit nieuwe peilbesluit Tielerwaard is voldoende 
gemotiveerd). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Oordeelsvorming over het document 'Koers en routeplan 

grondwater' 

Besluit 
Te reflecteren op het document 'Koers en routeplan grondwater' in het kader van de 
oordeelsvorming. 

Context 
Aan de leden van de Commissie Watersysteem zal worden gevraagd hun oordeel te vormen over het 
document 'Koers en routeplan grondwater'. Het herijken van het beleid voor grondwater is 
aangekondigd in ons Waterbeheerprogramma 2022-2027. Het document 'Koers en routeplan 
grondwater' is gebaseerd op de grondwatervisie van de Unie van Waterschappen en volgt de 
beeldvormende presentatie van de thema-avond grondwater van 11 april 2022 en de opmerkingen 
en accenten die hierbij zijn gegeven. Tijdens de vergadering van de Commissie Watersysteem op 
30 mei 2022 zijn aanvullende opmerkingen gemaakt. Het doel van het document 'Koers en routeplan 
grondwater' is de benodigde stappen te zetten naar een operationeel grondwaterbeheer dat instaat 
voor een duurzaam grondwatersysteem voor zowel de grondwaterkwantiteit als de 
grondwaterkwaliteit.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Veenweidestrategie Alblasserwaard 

Besluit 
- In te stemmen met de Veenweidestrategie Alblasserwaard; 
- De instemmingsbrief te verzenden nadat de Commissie Watersysteem is geraadpleegd. 

Context 
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft als regievoerder de 
startnotitie Veenweidestrategie Zuid-Holland begin september 2021 vastgesteld. De startnotitie is 
door Gedeputeerde Staten vastgesteld nadat de regiopartners hiermee hebben ingestemd. Ook het 
dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland heeft met de startnotitie Veenweidestrategie Zuid-
Holland ingestemd. De bestuursleden van WSRL zijn hierover op twee momenten geïnformeerd: 
- In de Bestuursnieuwsbrief 82 van 15 juli 2021 zijn startnotie en instemmingsbrief bij de 

'documenten ter informatie' gevoegd.  
- In het AB van 18 februari 2022 is de startnotitie Veenweidestrategie genoemd in het voorstel 

'resultaten maaivelddaling Alblasserwaard met uitgangspunten voor het peilbesluit'. De 
startnotitie en de instemmingsbrief zijn er desgewenst na te slaan.  
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In de startnotie is voor de Alblasserwaard een gebiedsuitwerking aangekondigd. Het document heeft 
de titel 'Veenweidestrategie Alblasserwaard en de inzet van impulsgelden klimaatakkoord'. Spoor 1 
gaat over de te nemen maatregelen op korte termijn (2022-2025). Het betreft de aanleg van circa 
500 ha actieve, met pompje, waterinfiltratiesystemen (A-WIS) in de Alblasserwaard. Spoor 2 gaat 
over de periode 2024-2030: welke bijdrage geleverd kan worden aan de reductiedoelstelling voor 
CO2 uit het Klimaatakkoord, vergroten biodiversiteit op boerenland en de ontwikkeling van een 
toekomstbeeld voor het landschap. De uitwerking van spoor 2 gaat opgenomen worden in de 
producten die volgen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Derhalve is voor nu 
spoor 1 het meest relevant.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Ontwerp Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2024-

2029/2035 

Besluit 
- Niet in te stemmen met het ontwerp programma Hoogwaterbescherming (HWBP) 2024-

2029/2034. 
- De reactiebrief op het ontwerp programma HWBP 2024-2029/2045 vast te stellen onder 

voorbehoud van aanvullingen door de Commissie Waterveiligheid. 
- De reactiebrief onder voorbehoud uiterlijk op 9 oktober 2022 te verzenden aan de 

Programmadirectie HWBP en de Unie van Waterschappen. 
- De vastgestelde reactiebrief inclusief de ontvangen stukken van het HWBP ter advisering 

schriftelijk voor te leggen aan de Commissie Waterveiligheid van WSRL. 

Context 
De programmadirectie Hoogwaterbescherming heeft het ontwerp programma 
Hoogwaterbescherming (HWBP) 2024-2029/2034 opgesteld en deze ter consultatie aangeboden op 
9 september. De programmadirectie HWBP vraagt ons uiterlijk 9 oktober 2022 bestuurlijk te 
reageren.  
 
Met de reactiebrief geeft het bestuur van Waterschap Rivierenland haar reactie op het concept 
programma 2024-2029/2034 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. WSRL heeft het 
ontwerpprogramma beoordeeld. We hebben geanalyseerd of deze overeenkomt met de door ons 
aangeleverde programmering en of deze past binnen de kaders van ons waterschap. Er is een aantal 
ontwikkelingen dat een onevenredig grote druk legt op ons waterschap. Hierdoor kunnen we 
vooralsnog niet instemmen met dit ontwerpprogramma, totdat deze druk verminderd is. 
Het gaat hierbij om de volgende gestapelde onzekerheden:  

- Zorgen over toekomstige voorfinancieringslast. 
- Gebrek aan inzicht in begroting, doordat uit te betalen bedragen buiten de begroting 

geplaatst zijn. Dit geldt in het bijzonder voor project SSH (SPROK-Sterreschans-Heteren).  
- Er is onduidelijkheid hoe omgegaan wordt met indexeringsvergoeding.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 4 oktober 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. 


