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CDH 15 november 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 15 november 2022 zijn de volgende besluiten genomen. 
 

Voorstel Ambitie en samenwerking Boven-Linge 

Besluit 
In te stemmen met document Ambitie en Samenwerking Boven-Linge. 

Context 
In het waterbeheerprogramma 2016-2021 is de rivier de Linge aangewezen als focusgebied. Voor het 
waterschap stond hierbij het creëren van maatschappelijke meerwaarde in en langs de rivier de Linge 
centraal. In 2019 is hierop volgend het project "Ambitie Boven-Linge" gestart. Gezamenlijk met de 
provincie Gelderland en de betrokken gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Neder-Betuwe, Tiel en 
Buren is het document Ambitie & Samenwerking Boven-Linge opgesteld. Het plan geeft invulling aan 
de ambities uit onze Watervisie 2050 en het Waterbeheerprogramma 2022-2027.  
Een gevolg van de Omgevingswet is dat strategisch beleid op watergebied niet alleen in sectorale 
waterplannen staat. Het moet vooral ook in de integrale omgevingsvisies van provincies en 
gemeentes doorklinken. We willen onze eigen belangen en ambities een plek geven in de visies en 
plannen van anderen. Met Ambitie Boven-Linge werken we samen met provincie en gemeenten als 
één overheid aan maatschappelijke opgaven die steeds minder goed vanuit één geïsoleerd perspec-
tief aangepakt kunnen worden. De intensivering van het ruimtegebruik legt een druk op het water-
systeem. Met de Ambitie Boven-Linge hebben we vroegtijdig onze ambities uit onze Watervisie 2050 
een plek kunnen geven voor de rivier de Boven-Linge.  
 
Bij de opstelling van het plan waren een kerngroep (ambtelijk), werkgroep (belangengroeperingen) 
en stuurgroep (bestuurders) van deelnemende overheden betrokken. Waterschap Rivierenland en 
gemeente Overbetuwe trekken dit proces. Voorzitter van de stuurgroep is het waterschap. De 
provincie Gelderland heeft geen zitting in de stuurgroep.  
 
Op 15 februari 2022 is in de stuurgroep Boven-Linge het eindconcept ambitiedocument door alle 
bestuurders omarmd en akkoord bevonden. De colleges van de betrokken gemeenten hebben het 
ambitiedocument inmiddels vastgesteld. De provincie zal de ambitie verwerken in de gebieds-
programma's Groene Metropool Arnhem-Nijmegen en FruitDelta Rivierenland. Met alle betrokken 
partijen zetten we in op een duurzame samenwerking voor de realisatie van de Ambitie Boven-Linge 
d.m.v. een gezamenlijk en integrale aanpak. De invulling hiervan moet nog verder worden 
vormgegeven.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Pilot beslisboom - beleidskader waterschapserfgoed 

Besluit 
- In te stemmen met uitbreiding van de pilot en daarmee verlengen van het tijdpad t/m 2023. 
- De commissie Middelen op de hoogte te brengen van de stand van zaken door een memo. 
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Context 
In 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Watervisie 2050 en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 
vastgesteld. In beide strategische documenten staat dat we aandacht hebben voor, en belang 
hechten aan, de cultuurhistorische waarden in ons beheergebied.  
Het AB heeft het beleidskader Cultuurhistorie vastgesteld in september 2021. Dit beleidskader heeft 
als doel om een beter beeld te krijgen van welk waterschapserfgoed we hebben en hoe we daar mee 
om willen gaan.  
Onderdeel van het beleidskader is een beslisboom. De toetsing van de beslisboom vindt plaats door 
middel van het uitvoeren van een pilot met 'het Waardhuis Kinderdijk' als casus. Het mandaat voor 
het vormgeven van de pilot ligt bij het CDH.   

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Memo Beverrisico’s 

Besluit 
Voor dit moment wordt de inhoud van de memo voor kennisgeving aangenomen. 

Context 
Zeer recent zijn de beverrisico’s en de hierop te ondernemen vervolgacties besproken. 
Geconstateerd is dat bevers een reëel en actueel risico voor waterveiligheid vormen. Geconstateerd 
is dat we met het proactief ontwikkelen van een beverprotocol voor Gelderland en Zuid-Holland 
begin 2020 in ieder geval gesteld staan voor het nemen van stappen. Zoals onlangs in Wamel. De 
volgende sporen zijn besproken:  
- Eerste spoor is dat contact gezocht wordt met de Unie van Waterschappen en het ministerie van 

LNV om de beverproblematiek nog explicieter op de landelijke agenda te zetten. Met als doel te 
komen tot duidelijke afspraken voor wat betreft de (gezamenlijke) urgentie, 
verantwoordelijkheden, kaders, protocol(len), communicatie en rollen inclusief financiering en 
landelijke en regionale organisatie. 

- Tweede spoor is de bestuurlijke wens om het beverprotocol in alle provincies binnen het 
beheergebied van WSRL van kracht te laten zijn. Het soepel en voortvarend kunnen doorlopen 
van de stappen uit het beverprotocol vraagt een actiebereidheid van alle externe partijen, 
provincies hebben hierin een cruciale rol. Daarnaast is afstemming nodig met diezelfde 
provincies als het gaat om inrichting natuuropgaven want de komst van de bever zorgt voor 
extra veiligheidsrisico’s. 

- Derde spoor is de wens intern beter gesteld te staan voor deze nieuwe opgave. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 
 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 15 november 2022. Het is een vertaling van de besluiten en 
heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de 
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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. 


