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CDH 18 oktober 2022 terugkoppeling 
In de vergadering van 18 oktober 2022 zijn de volgende besluiten genomen. 

Voorstel Bestuurlijke wijzigingen m.b.t. onteigening naar aanleiding 

van Omgevingswet 

Besluit 
Met betrekking tot onteigeningszaken besluiten tot: 
- kennisneming van de nieuwe rol van het Algemeen Bestuur m.b.t. onteigeningsdossiers en 

bijbehorende nieuwe procedure; 
- het instellen van een ambtelijke commissie waaraan betrokkenen schriftelijk en of mondeling 

zienswijze kunnen kenbaar maken; 
- het volgen van de bestuurlijke route via de Commissie Middelen gevolgd door besluitvorming in 

het Algemeen Bestuur. 

Context 
Met de komst van de Omgevingswet ontstaan in het proces van onteigening aanzienlijke wijzigingen. 
Eerder is de commissie Middelen met behulp van een presentatie nader geïnformeerd over de rol 
van het Algemeen Bestuur.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel 2e Bestuursrapportage 2022 

Besluit 
1. De 2e bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 
2. De budgetwijzigingen op programmaniveau vast te stellen. Voor onderstaande programma's leidt 

dit tot de volgende gewijzigde budgetten: 
- Waterveiligheid  € 30,7 miljoen (was € 30,6) 
- Watersysteem € 62,5 miljoen (was € 62,7) 
- Middelen € 52,0 miljoen (was € 51,5) 
- Dekkingsmiddelen €   4,9 miljoen (was €    5,3) 

3. Kennis te nemen van het verwachte resultaat van € 0,3 miljoen voordelig en de verwachte 
resultaten op programmaniveau. 

4. Een kredietoverschrijding van € 14.000,-- op het project 100354 'Renovatie gemaal Kedichem' te 
accorderen.  

Context 
Per bestuurlijk programma is inzicht gegeven in de voortgang van de programmadoelstellingen en de 
realisatie in 2022 ten opzichte van de begroting 2022. Tevens is een toelichting opgenomen over de 
projecten en ambtelijke programma's die in de begroting zijn aangemerkt als "groot project". De 
bestuurlijke programma's worden afzonderlijk in de betreffende commissies behandeld op 
31 oktober en 1 november 2022. Op 25 november 2022 zal de 2e bestuursrapportage 2022 ter 
vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur  
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Begroting 2023 

Besluit 
I a: De begroting 2023 vast te stellen en de bedragen voor 2023 per programma 

Tot een totaal van de kosten op € 251.569.165 
Tot een totaal van de opbrengsten op € 251.569.165 
Saldo € 0 

b: De meerjarenraming 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen. 
II Voor het begrotingsjaar 2023 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot 

kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 conform de Verordening 
beleid- en verantwoordingsfunctie waterschap Rivierenland.  

III Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van het Financieringsstatuut het College van 
Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 
1. Het afdekken van de financieringsbehoefte 2023 in rekening-courant bij de NWB tot een 

bedrag van maximaal € 57,5 miljoen; 
2. Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan van 

langlopende leningen tot een bedrag van maximaal € 115 miljoen; 
3. Het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen bij de schatkist in rekening courant of 

deposito's of via het uitlenen aan andere decentrale overheden.  
IV In te stemmen met de door het College van Dijkgraaf en Heemraden voorgedragen projecten als 

groot project in het begrotingsjaar 2023.  

Het volgende besluit komt enkel aan de orde in de Directieraad (10 oktober) en het College van 
Dijkgraaf en Heemraden (18 oktober): 

V Als College van Dijkgraaf en Heemraden te besluiten, onder voorbehoud van het besluit van het 
Algemeen Bestuur, om de machtiging aan het College van Dijkgraaf en Heemraden met 
betrekking tot de kredietverlening van investeringen conform de Mandateringslijst (bijlage 9, ook 
separaat bijgevoegd) door te mandateren aan de Directieraad. 

Context 
De begroting 2023 is een nadere uitwerking van de voorjaarsnota 2022, die is behandeld in het 
Algemeen Bestuur van 1 juli 2022 en de uitkomsten van het in de zomerperiode doorlopen 
bestuurlijk traject, om projecten te temporiseren en kosten te reduceren. 
De begroting geeft inzicht in de voornemens die het waterschap heeft voor het jaar 2023. Tevens is 
een meerjarenraming voor de exploitatie en investeringsplanning voor de periode 2023-2027 
opgenomen. In de programma's is de inhoud van het bestuursakkoord 2019-2023 'Door water 
verbonden', het Waterbeheerprogramma 2022-2027 'Versterken. Verbinden. Vergroenen' en het 
wegenbeheerplan 2023-2027 verwerkt. De begroting geeft inzicht in de kosten en opbrengsten per 
programma en per wettelijke taak met de daaruit voortvloeiende heffingsbedragen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Intentieovereenkomst Regionale samenwerkingsafspraken 

Omgevingswet regio Utrecht 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het proces dat is gevolgd in de regio Utrecht om te komen tot 

interbestuurlijke afspraken in het kader van de Omgevingswet. 
2. In te stemmen met de regionale intentieovereenkomst Omgevingswet en Heemraad Den Hartog 

mandateren om de overeenkomst namens Waterschap Rivierenland te ondertekenen. 

Context 
De Omgevingswet vraagt om nauwe samenwerking tussen gemeenten, provincie, waterschappen, 
omgevingsdiensten, veiligheidsregio en veel andere organisaties. Dit is nodig om te kunnen werken 
als één overheid met één Omgevingsloket. In de regio Utrecht is daarom gewerkt aan een minimale 
set van afspraken over hoe we als ketenpartners onder de Omgevingswet gaan samenwerken. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Belastingverordeningen 2023 

Besluit 
De volgende belastingverordeningen voor belastingjaar 2023 vast te stellen: 
- de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2023"; 
- de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2023"; 
- de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2023";  
- de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2023"; 
- de "Retributieverordening zuiveringsfilter Bommelerwaard 2023". 

Context 
Het betreft vaststelling van de belastingverordeningen voor het belastingjaar 2023. Ten aanzien van 
deze verordeningen geldt dat het inhoudelijk uitsluitend gaat om het vaststellen van de nieuwe 
belastingtarieven voor 2023. De wijze waarop de watersysteemheffing, de wegenheffing, de 
zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de retributie worden geheven en ingevorderd, is het 
afgelopen jaar inhoudelijk niet gewijzigd. Met het vaststellen van de belastingverordeningen worden 
ten aanzien van de verordeningen watersysteemheffing, wegenheffing, zuiveringsheffing, 
verontreinigingsheffing en de retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard uitsluitend de tarieven 
gewijzigd.  
De voor belastingjaar 2023 vast te stellen belastingverordeningen dienen na vaststelling voor 
1 januari 2023 te worden bekendgemaakt in het Waterschapsblad. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Vaststelling verruiming kwijtscheldingsregeling Waterschap 

Rivierenland 2012 

Besluit 
De Kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012 te verruimen door de vermogensnorm 
voor echtgenoten met het maximale bedrag van € 2.000,-- te verhogen en voor AOW-gerechtigden in 
plaats van de bijstandsnormen, genoemd in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling, het zogenoemde 
'netto-ouderdomspensioen' te hanteren. 

Context 
Beoogd wordt de bestaande Kwijtscheldingsregeling Waterschap Rivierenland 2012 per 1 januari 
2023 te verruimen met de mogelijkheden die zijn opgenomen in de "Regeling van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat" van 
5 september 2022, nr. 2022-0000348109, houdende nadere regels over de kwijtschelding van 
provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Regeling kwijtschelding belastingen 
medeoverheden), Staatscourant 2022, 23803. 
Met het vaststellen van de verruiming van de bestaande Kwijtscheldingsregeling Waterschap 
Rivierenland 2012 wordt bereikt dat het kwijtscheldingsbeleid van de deelnemers van Belasting-
samenwerking Rivierenland (BSR) binnen de wettelijke mogelijkheden wordt verruimd, zodat BSR 
voor haar deelnemers een uniform kwijtscheldingsbeleid kan voeren. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Actualisatie financiële verordeningen en beleidsdocumenten 

Waterschap Rivierenland 

Besluit 
De volgende financiële verordeningen en beleidsdocumenten van Waterschap Rivierenland vast te 
stellen: 
- de "Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Waterschap Rivierenland 2023"; 
- het "Treasurystatuut 2023"; 
- de "Beleidsnota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen 2022";  
- de "Beleidsnota kostentoerekening 2023"; 
- de "Controleverordening Waterschap Rivierenland 2023"; 
- de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023". 

Context 
Beoogd wordt een aantal financiële verordeningen en beleidsdocumenten te actualiseren die, 
behoudens de Beleidsnota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen (die met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2022 in werking treedt), per 1 januari 2023 in werking treden. 
Met het vaststellen van de betreffende financiële verordeningen en beleidsdocumenten worden 
deze verordeningen en documenten geactualiseerd. Na actualisatie sluit de inhoud van deze 
financiële verordeningen en beleidsdocumenten aan op de geldende wet- en regelgeving.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
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Voorstel Legesverordening 2023 

Besluit 
De Legesverordening 2023 vast te stellen. 

Context 
Na vaststelling van de Legesverordening 2022 is verzocht om nader inzicht te geven in de 
legestarieven en de daaraan ten grondslag liggende inspanningen van het waterschap. Daarnaast 
treedt de Omgevingswet naar verwachting op 1 januari 2023 inwerking, hetgeen mogelijk van 
invloed kan zijn op de heffing van leges. 
Het heffen van leges is op grond van artikel 115 van de Waterschapswet mogelijk. Daarbij geldt wel 
als voorwaarde dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten 
niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Om te bepalen wat deze lasten zijn, biedt het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanaf 2010 een Handreiking kosten-
toerekening leges en tarieven aan, welke handreiking bij de onderhavige legesverordening met 
bijbehorende tarieventabel als uitgangspunt is gehanteerd. 
Bij de heffing en inning van leges door Waterschap Rivierenland is tot op heden rekening gehouden 
met het besluit van het Algemeen bestuur van 17 september 2010, waarin is besloten dat de 
kostendekking voor de leges 75% bedraagt. Bij de voorbereiding van de Legesverordening 2022 is 
voornoemd dekkingspercentage nogmaals bevestigd. 
Daarnaast is beoordeeld welke mogelijke gevolgen de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan 
hebben voor de heffing van leges door het waterschap. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Aanwijzen en begrenzen van werkingsgebieden bij de 

Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 

Besluit 
De aanwijzing en begrenzing van de werkingsgebieden bij de Waterschapsverordening Waterschap 
Rivierenland vast te stellen. 

Context 
In verband met de Omgevingswet passen wij onze regelgeving aan. Op dit moment zijn de regels van 
het waterschap nog opgenomen in de Keur, de algemene regels en de beleidsregels die horen bij de 
Keur. Onder de Omgevingswet worden de Keur en de algemene regels vervangen door de 
Waterschapsverordening. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Voorstel Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2022 - gebundelde 

aanvraag 

Besluit 
Een aanvullend bruto krediet van € 4.745.000,-- incl. BTW en een aanvullend netto krediet van 
€ 276.000,-- incl. BTW beschikbaar te stellen voor diverse dijkversterkingsprojecten in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Context 
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft als doel gezamenlijk met de 
waterbeheerders te werken aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen door het 
treffen van maatregelen aan primaire waterkeringen en waterkerende kunstwerken van zowel 
waterschappen als Rijkswaterstaat. Dat doen deze partijen op basis van afspraken, vastgelegd in het 
Bestuursakkoord Water van mei 2011. De belangrijkste afspraak is dat het Rijk en de waterschappen 
samen de verantwoordelijkheid dragen. Van alle kosten die gemaakt worden voor de dijkversterking 
betaalt het Rijk 50%, de gezamenlijke waterschappen 40% en het individuele waterschap 10%. Deze 
financiering wordt voor 90% via een subsidieregeling beschikbaar gesteld. De projectgebonden 
bijdrage (nettobijdrage) bedraagt 10% en dient door de verantwoordelijke waterkeringbeheerder te 
worden gefinancierd. Een uitzondering hierop vormen innovaties, deze komen voor 100% in 
aanmerking voor subsidie.  
Het landelijke programma kent qua programmering een voortrollend karakter. Dit betekent dat ieder 
jaar de programmering wordt geactualiseerd, vooruitkijkend over een periode van 6 jaar. Net als bij 
de voorgaande programmeringen is de opgave voor ons waterschap groot. Jaarlijks wordt er in het 
najaar een gebundelde kredietaanvraag opgesteld. De gebundelde kredietaanvraag heeft betrekking 
op projecten en projectfasen die al opgestart zijn of al vergaand in voorbereiding zijn. Voor deze 
projecten is de verwachting dat deze conform de programmering uitgevoerd zullen worden. Ook 
wordt jaarlijks in de gebundelde kredietaanvraag het krediet voor de programmakosten opgenomen. 
Conform afspraken met het Algemeen Bestuur worden kredietaanvragen voor de realisatiefase van 
grote HWBP-projecten separaat ingediend omdat daarin ook de bestuurlijke risico's worden 
opgenomen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Veiligheidsbeoordeling van dijktraject 224 conform het 

Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 

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

Beoordelingsinstrumentarium 2017 van dijktraject 224; 
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. 
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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 25 dijktrajecten met een totale lengte van bijna 500 km een veiligheidsoordeel 
vastgesteld door het CDH. Deze veiligheidsoordelen zijn vervolgens aangeboden aan ILT. Met een 
deel van deze veiligheidsoordelen is voor de lopende versterkingsprojecten langs de Waal inmiddels 
een herbeschikking aangevraagd bij het HWBP. 
Met het vaststellen van het veiligheidsoordeel voor dit dijktraject is voor alle primaire waterkeringen 
in beheer bij Waterschap Rivierenland een veiligheidsoordeel beschikbaar. Daarmee voldoen we als 
waterkeringbeheerder aan onze wettelijk taak om voor 1 januari 2023 voor ons gehele areaal een 
veiligheidsoordeel beschikbaar te hebben. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Intrekken van zomerpolderstatus van Gendtsche Waard 

Besluit 
De zomerpolderstatus van de Gendtsche Waard in te trekken. 

Context 
In de Gendtsche Waard werken K3Delta, Staatsbosbeheer en steenfabriek De Zandberg aan de 
herinrichting van het westelijk deel van deze uiterwaard. De komende jaren wordt dit gebied van 
220 hectare groot omgevormd naar een meer dynamisch riviernatuurgebied; een gebied met een 
grotere biodiversiteit waar hoog- en laagwater voor dynamiek zorgt. Tevens zal er door K3Delta 
zandwinning plaatsvinden in het gebied. Door de omvorming van de agrarische functie naar natuur 
kan de aanwezige zomerkade worden opgeheven, omdat er geen waterbeheertaken meer zijn. Een 
duiker onder de toegangsweg naar de steenfabriek zorgt voor een open verbinding met de rivier. Dit 
is bevorderlijk voor de gewenste natuurwaarden in het gebied.  
In 2020 is er samen met Rijkswaterstaat een watervergunning verleend. Een onderdeel van de 
werkzaamheden is het verleggen van de zomerkade (tevens toegangsweg naar de steenfabriek) met 
daarin een duiker met afsluitconstructie. Aan de realisatie van deze afsluitconstructie zijn functionele 
voorwaarden gesteld, mocht de zomerpolderstatus van de Gendtsche Waard blijven bestaan. Maar 
gelet op de functies in het gebied, kan de status worden aangepast. Daarmee kan het voorschrift van 
de afsluitconstructie komen te vervallen.  
Om de procedure voor het intrekken van de zomerpolderstatus op te starten, is met de initiatief-
nemer afgesproken dat zij moeten regelen dat alle gebruikers en eigenaren in het gebied geen 
bezwaar hebben tegen de aanpassing van de status. Dat is inmiddels gedaan. Er zijn geen bezwaren. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Voorstel Eindresultaat eerste Landelijke Beoordelingsronde 

Overstromingskans (LBO1) 

Besluit 
a. Kennis te nemen van de notitie en presentatie waarin het eindresultaat van de eerste landelijke 

beoordelingsronde (LBO1) is toegelicht; 
b. De notitie en presentatie vrij te geven en te agenderen voor de commissie Waterveiligheid op 

31 oktober 2022. 

Context 
Dit jaar ronden de waterschappen en Rijkswaterstaat de eerste Landelijke Beoordelingsronde 
Overstromingskans primaire waterkeringen (LBO1) af. In LBO1 is voor het eerst met de nieuwe 
waterveiligheidsnormen gewerkt zoals die per 1 januari 2017 van kracht zijn.  
Met het afronden van LBO1 behalen we één van de bestuurlijke doelen uit het programma 
Waterveiligheid: "in 2022 hebben we voor 100% van onze primaire keringen een vastgesteld 
veiligheidsoordeel volgens de wettelijke norm". 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Samenwerking realisatie Verstedelijkingsstrategie Arnhem 

Nijmegen Foodvalley 

Besluit 
1. Kennis te nemen van deel II van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, 

bestaande uit de Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen en het hoofdstuk 'Werken met de 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley'. 

2. Uit te spreken om op bovenregionaal niveau deel te willen zijn van de samenwerking tussen rijk 
en regio bij de realisatie van de verstedelijkingsstrategie ANF om maximaal sturing te geven aan 
het principe 'bodem en water sturend' 

3. Heemraad Ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe (bestuurlijk vertegenwoordiger in het 
BO Kernteam ANF) te mandateren het verstedelijkingsakkoord op 20 oktober in het BOkt ANF 
mede namens Waterschap Rivierenland te accorderen voor zover dit betrekking heeft op onze 
taken en bevoegdheden.  

Context 
Met het oog op de realisatie van de verstedelijkingsstrategie ANF (vanaf 2022) maken rijk en regio in 
het BO-MIRT op 10 november 2022 hierover samenwerkingsafspraken. Dit gebeurt in de vorm van 
een verstedelijkingsakkoord waarvan de behandeling door regionale partners op 20 oktober in het 
Bestuurlijk Overleg kernteam ANF (BOkt) staat gepland. In dit overleg vertegenwoordigt heemraad 
Ter Maten (Vallei en Veluwe) de drie waterschappen.  
De waterschappen Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe werken met de regio's Foodvalley 
en Groene Metropoolregio en het rijk bestuurlijk en ambtelijk nauw samen bij het opstellen van de 
verstedelijkingsstrategie ANF. Onze partners onderkennen onze rol als waterbeheerder en adviseur 
op het vlak van water, bodem en klimaat in de realisatie van de strategie. Het is daarom van belang 
dat de waterschapsbesturen zich uitspreken over hun betrokkenheid bij de realisatie van de strategie 
vanaf 2022.  
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 

Voorstel Geactualiseerde prioritering primaire keringen en uitwerken 

van strategie voor nieuwe programmering HWBP 

Besluit 
a. Kennis te nemen van de geactualiseerde prioritering van onze dijktrajecten; 
b. opdracht te geven om nog dit jaar te starten met het uitwerken van een strategie voor de 

programmering van de zes meest urgente dijktrajecten: 38-1, 41-2, 16-1, 16-2, 24-3 en 41-1; 
c. deze adviesnota ter informatie toe te sturen aan de commissie Waterveiligheid. 

Context 
Dit jaar ronden wij de eerste Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans primaire water-
keringen (LBO1) af. LBO1 is uitgevoerd in de periode 2017-2022. Hierbij is voor het eerst met de 
nieuwe waterveiligheidsnormen gewerkt zoals die per 1 januari 2017 van kracht zijn. De resultaten 
van deze beoordelingsronde worden op 31 oktober 2022 in de Commissie Vergadering 
gepresenteerd. De resultaten van LBO1 zijn gebruikt voor het actualiseren van de prioritering van 
onze dijktrajecten. De huidige programmering van het HWBP is immers nog gebaseerd op de 
resultaten van de derde toetsronde primaire keringen (2011-2016) en de resultaten van Veiligheid 
Nederland in Kaart (VNK). Het college heeft kennis genomen van de geactualiseerde prioritering van 
onze dijktrajecten op basis van het criterium 'urgentie' uitgedrukt in afstand tot de norm. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Schadebeleid WSRL 

Besluit 
- In te stemmen met het concept-beleid 'Vertrouwenwekkend schadebeleid WSRL 2022'; 
- Het concept-beleid 'Vertrouwenwekkend schadebeleid' ter consultatie voor te leggen aan de 

commissie Waterveiligheid. 

Context 
In de commissie Waterveiligheid van 19 september 2022 is een beeldvormende presentatie 
gehouden over Vertrouwenwekkend schadebeleid. De presentatie is goed ontvangen. De 
uitgangspunten en de vertrouwensfactoren zijn uitgewerkt in de beleidsnota 'Vertrouwenwekkend 
schadebeleid Waterschap Rivierenland 2022' die ter consultatie zal worden aan de commissie 
Waterveiligheid. Het CDH betrekt de reactie van de commissie Waterveiligheid bij de definitieve 
vaststelling van de beleidsnota. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Voorstel Subsidievaststelling Planuitwerkingsfase Dijkversterking Stad 

Tiel 

Besluit 
In te stemmen met de aanvraag voor de subsidievaststelling van de planuitwerkingsfase project Stad 
Tiel. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
diverse dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de 
opgave om de dijken in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.  
Het waterschap volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een 
drietal (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 
realisatie.  
Het project Stad Tiel heeft in november 2020 de subsidiebeschikking voor de planuitwerkingsfase 
ontvangen. Deze planuitwerkingsfase is gestart in mei 2020 en wordt afgerond in september 2022 
met het vastgestelde en onherroepelijk Projectplan Waterwet, een definitief ontwerp en de 
aanbesteding van het werk aan een aannemer. Nu de planuitwerkingsfase is afgerond kan de 
subsidievaststelling worden aangevraagd bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Wijziging aanvraag en herijking subsidie realisatiefase 

Dijkversterking Stad Tiel 

Besluit 
In te stemmen met de aanvraag subsidieverlening en herijking bij de Minister voor Infrastructuur en 
Waterstaat voor de realisatiefase van het dijkversterkingsproject Stad Tiel en deel van de 
programmakosten, voor het subsidiabele deel van de kosten van totaal € 34.339.819,-- (inclusief 
BTW). 

Context 
Binnen Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
diverse dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de 
opgave om de dijken in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen. 
Het waterschap volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een 
drietal (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 
realisatie. 
In de vergadering van het CDH van 15 maart 2022 is het Plan van Aanpak realisatiefase Stad Tiel 
vastgesteld en ingestemd met de aanvraag subsidieverlening bij de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat voor een bedrag van € 36.633.873,-. In deze subsidieaanvraag is een voorbehoud 
opgenomen van overeenstemming over een maatwerkoplossing met het oog op de onzekerheid in 
de markt en de prijsstijgingen van relevante grondstoffen, waaronder staal. Behandeling van de 
subsidieaanvraag is door de Minister op 22 juni 2022 opgeschort in afwachting van besluitvorming 
over de omgang met de actuele prijsstijgingen van bouwmaterialen.  
Inmiddels zijn er maatwerkafspraken gemaakt op basis van het door het Programmabestuur HWBP 
op 24 juni 2022 vastgestelde besluit over het toepassen van de hardheidsclausule en factsheet 
"Prijsstijging en subsidieregeling". Op 8 juli 2022 is ook het aanbestedingsresultaat voor dit project 
bekend geworden. 
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Met een brief wordt de Minister geïnformeerd over het aanbestedingsresultaat en wordt de Minister 
gevraagd een gewijzigde subsidieaanvraag in behandeling te nemen waarin ook de afspraken over 
toepassing van de hardheidsclausule en prijsstijging zijn verwerkt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Project Tiel Waardenburg plan van aanpak en 

subsidieaanvraag realisatiefase 

Besluit 
- Het Plan van Aanpak Realisatiefase voor het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg vast te 

stellen. 
- In te stemmen met de aanvraagsubsidieverlening bij de Minister voor Infrastructuur en 

Waterstaat voor de realisatiefase van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg, voor het 
subsidiabele deel van de kosten van in totaal € 298.824.734,- inclusief BTW en de voor-
waardelijke voorzieningen. 

- In te stemmen met de brief prijsafspraken staal en cement project 22Y Tiel-Waardenburg. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft het Hoogwaterveiligheidsprogramma (HWBP) diverse 
dijkversterkingsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Al deze projecten dragen bij aan de opgave 
om de dijken in 2050 aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen.  
Het waterschap volgt in haar planvorming de MIRT-systematiek, waardoor de dijkversterking een 
drietal (of viertal, als de voorverkenning ook plaatsvindt) fasen kent: verkenning, planuitwerking en 
realisatie.  
Als resultaat van de verkenning zijn voor project Tiel-Waardenburg de precieze veiligheidsopgave en 
voorkeursontwerpen in 2018 bepaald. Het voorkeursalternatief (VKA) is in september 2018 
bestuurlijk vastgesteld en nadien in de Planuitwerkingsfase uitgewerkt tot een Projectplan Waterwet 
(PpWw) dat in het AB van april 2021 is vastgesteld en door Gedeputeerde Staten Provincie 
Gelderland is goedgekeurd op 12 juli 2021. Hiermee is de Planuitwerkingsfase afgerond. Het PpWw 
geeft aan hoe het project wordt uitgevoerd, wat de consequenties zijn voor de omgeving en welke 
maatregelen worden genomen om de hinder en overlast voor de omgeving te beperken.  
De volgende stap in dit proces wordt nu gezet: het vaststellen van het Plan van Aanpak waarin de 
planning en kosten van het project in de realisatiefase zijn beschreven en toegelicht. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Overige zaken 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 18 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 
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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. 


