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CDH 13 december 2022 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 13 december 2022 zijn de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Dijkveiligheid tijdens uitvoering dijkversterking 

Besluit 
1) De richtlijn 'Dijkveiligheid tijdens uitvoering dijkversterkingen 2023' vast te stellen en in werking 

te laten treden per 13-12-2022. 
2) De richtlijn 'Dijkveiligheid tijdens uitvoering dijkversterkingen', vastgesteld door het CDH op 

9 september 2014, in te trekken per 13-12-2022. 
3) De richtlijn in 2028 te evalueren. 

Context 
Een belangrijk aspect bij de versterking van een primaire waterkering is dat deze ook tijdens de 
realisatie van de versterking moet blijven functioneren. Dit betekent dat de waterkering steeds in 
staat moet zijn om hoogwater te keren. De realisatie mag dus eigenlijk geen verzwakking van de 
waterkering veroorzaken: het waterkerend vermogen mag in beginsel niet minder worden.  
Veelal is het onvermijdelijk dat het waterkerend vermogen gedurende de uitvoering tijdelijk afneemt. 
Zo kan de hoogte, erosiebestendigheid en stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden 
afnemen. Een belangrijk voordeel in de uitvoeringsfase is dat een aannemer lokaal aan het werk is en 
materieel ter plaatse heeft. De aannemer dient een hoogwateractieplan (HWAP) te opstellen waar de 
kritische momenten in de uitvoering in beeld worden gebracht. Het HWAP beschrijft welke beheers-
maatregelen worden genomen zodat tijdens de uitvoering de veiligheidsrisico's afdoende worden 
beheerst. De beheerorganisatie dient akkoord te gaan met het HWAP. Het is van belang om vanuit de 
beheerorganisatie aan het project mee te geven welke (minimum) eisen er zijn aan het ontwerp 
(waarin ook uitvoeringsaspecten worden meegenomen) en aan het hoogwateractieplan dat door de 
opdrachtnemer wordt opgesteld. Daartoe is in 2014 een interne richtlijn opgesteld.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Kredietvoorstel voor cofinanciering Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer 

Besluit 
- Krediet te verlenen van in totaal € 600.000,- (bruto=netto) voor de periode 2023-2028 voor 

uitvoering van randenbeheer in Gelderland (€ 360.000,-) en Noord-Brabant (€ 240.000,-). 
- Krediet te verlenen van in totaal € 82.541,- (bruto=netto) voor de periode 2023-2028 voor 

uitvoering van "baggeren met de baggerspuit" in Zuid-Holland (€ 73.200.-) en Utrecht (€ 9.341,-).  
- In te stemmen met de Bestuursovereenkomst Agrarisch Waterbeheer 2023-2028 Zuid-Holland en 

heemraad M. Gremmen te machtigen voor het ondertekenen van de bestuursovereenkomst. 

Context 
Vanaf 1 januari 2023 start de nieuwe zesjarige periode voor het Agrarisch Natuur- en landschaps-
beheer (ANLb). De afgelopen zes jaar heeft Waterschap Rivierenland een financiële bijdrage geleverd 
in aanvulling op Europese en provinciale financiering van het ANLb. In de praktijk ging het om het 
subsidiëren van de aanleg van randenbeheer in Gelderland en Noord-Brabant en het subsidiëren van 
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baggeren met de baggerspuit in Zuid-Holland en Utrecht. Voor de komende zes jaar zal onze bijdrage 
worden gecontinueerd om door te kunnen gaan met het stimuleren van randenbeheer en baggeren 
met de baggerspuit. 
De bijdrage van Waterschap Rivierenland aan het ANLb zorgt voor een verbetering van de 
waterkwaliteit in ons beheergebied. Daarmee werken wij aan onze taak en dragen we bij aan de 
doelen gesteld in de KRW en opgenomen in het waterbeheerprogramma (WBP). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 13 december 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. 


