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CDH 29 november 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 29 november 2022 zijn de volgende besluiten genomen. 
 

Voorstel Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2022 

Besluit 
- Deze veiligheidsrapportage voor kennisgeving aan te nemen.  
- Na behandeling in het CDH de rapportage ter informatie sturen naar het Algemeen Bestuur en de 

commissie Waterveiligheid. 
- Nadat de stukken zijn toegezonden aan het bestuur en de commissie, de interne en externe 

communicatie laten uitvoeren volgens hoofdstuk 5 (zie ook persbericht in de 
veiligheidsrapportage). 

- De volledige rapportage toezenden naar de volgende organisaties (eind december 2022): 
o Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT); 
o Unie van Waterschappen, de secretaris WWK; 
o Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden; 
o Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; 
o Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 
o Veiligheidsregio Utrecht; 
o Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Context 
De jaarlijkse Veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2022 schetst een actueel en integraal 
veiligheidsbeeld van de primaire waterkeringen van waterschap Rivierenland op peildatum 
15 oktober 2022. Deze peildatum is de start voor het nieuwe hoogwaterseizoen. De rapportage blikt 
terug op het achterliggende hoogwaterseizoen en geeft inzicht in de wijze waarop waterschap 
Rivierenland zorg draagt voor de primaire waterkeringen.  
Het doel van deze rapportage is het informeren van het bestuur van Waterschap Rivierenland en de 
inwoners van het Rivierengebied over de toestand van de primaire waterkeringen. Daarnaast voedt 
de rapportage de calamiteitenorganisatie voor bijzondere beheersmaatregelen wanneer opschaling 
noodzakelijk is. Tot slot informeren we de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport in het kader 
van hun toezichthoudende rol op de uitvoering van de zorgplicht door waterschappen.  
De rapportage bestaat uit vijf delen: staat van de waterkering, staat van de organisatie, 
Veiligheidsborging, financiële consequenties en communicatie. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Vaststellen Waterschap Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie 2023-2050 Altena en krediet beschikbaar stellen 

voor uitvoeringsperiode 2023 t/m 2027 

Besluit 
1) Het Waterschap Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Altena 2023-2050 Altena vast te 

stellen. 
2) Voor de uitvoeringsfase 2023 t/m 2027 een krediet beschikbaar te stellen van €1.888.000,-- 

bruto en € 1.388.000,-- netto. 
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3) Mandaat toe te kennen aan de betrokken portefeuillehouder, mevrouw Groenenberg, voor het 
ondertekenen van de DPRA, de provinciale subsidieaanvragen en mogelijke toekomstige 
subsidiemogelijkheden.  

Context 
In het Waterbeheerprogramma staat beschreven dat wij als waterschap 
waterschapsuitvoeringsprogramma's (WUP's) opstellen. In de WUP maken we inzichtelijk wat 
oplossingsrichtingen zijn voor de aanpak van klimaatkwetsbaarheden waarvoor wij primair 
verantwoordelijk zijn. Eerder zijn de voorstellen van de WUP KAR en WUP RvmW. Nu gaat het om de 
WUP Altena. 
Het Algemeen Bestuur van ons Waterschap heeft op 19 februari 2021 een voorstel aangenomen 
waarin voor de uitvoering van klimaatmaatregelen in de periode 2022 t/m 2027 budget beschikbaar 
is gesteld. Voor de regio Altena is in dit voorstel € 830.000,- opgenomen voor de uitvoering van 
klimaatmaatregelen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Project Tiel-Waardenburg planuitwerkingsfase 

subsidievaststelling 

Besluit 
In te stemmen met de aanvraag voor de subsidievaststelling van de planuitwerkingsfase van het 
HWBP-project Tiel-Waardenburg. 

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 Tiel Waardenburg heeft in november 2018 de subsidiebeschikking voor de 
planuitwerkingsfase ontvangen en daarmee is de planuitwerkingsfase gestart en afgerond per 
31 december. Het resultaat van de planuitwerkingsfase is een goedgekeurd Projectplan Waterwet. 
Het betreft de afrondende administratieve stap. 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 Informeren van gemeenten over de resultaten van de eerste 

landelijke beoordeling primaire waterkeringen (LBO1) 

Besluit 
In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief over de resultaten van de eerste 
landelijke beoordeling primaire waterkeringen (LBO1) aan de gemeenten in ons beheergebied. 
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Context 
In het najaar van 2022 heeft waterschap Rivierenland de Eerste Landelijke Beoordelingsronde (LBO1) 
van de primaire waterkeringen afgerond. Over de resultaten van LBO1 is het CDH reeds 
geïnformeerd tijdens de vergadering van 18 oktober 2022. De commissie Waterveiligheid is 
geïnformeerd over de resultaten van LBO1 tijdens de commissievergadering van 31 oktober 2022.  
Tijdens deze vergadering heeft de commissie de wens geuit om de resultaten van LBO1 actief naar 
buiten te communiceren. Mede in verband met de aanstaande waterschapsverkiezingen, begin 2023, 
stelt de commissie voor om begin december 2022 de communicatie te starten. Het CDH heeft in de 
vergadering van 1 december 2022 dit advies overgenomen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 29 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 
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. 


