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CDH 3 januari 2023 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 3 januari 2023 zijn de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Veiligheidsrapportage Regionale Waterkeringen Boezemkade 

2022 

Besluit 
- Kennis te nemen van het integrale veiligheidsbeeld van de boezemkades in de provincie Utrecht 

en Zuid-Holland. 
- De interne communicatie uit te voeren volgens hoofdstuk 5. 
 

Context 
Jaarlijks rapporteert Waterschap Rivierenland bestuurlijk aan de provincies Zuid-Holland, Utrecht en 
Gelderland over de voortgang van het uitvoeringsprogramma regionale keringen. Als onderdeel van 
de risicobeheersing is in dit uitvoeringsprogramma opgenomen dat wij jaarlijks een waterveiligheids-
rapportage opstellen. 
Op landelijk niveau wordt er gediscussieerd over uitbreiding van de zorgplicht naar de regionale 
keringen. Bij de STOWA is hiervoor een werkgroep in het leven geroepen, die hierover een advies 
moet geven. Om tijdig gesteld te staan is de 'Veiligheidsrapportage Regionale Waterkeringen 
Boezemkade 2022' voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht opgesteld. Deze rapportage moet 
gezien worden als een pilot en beperkt zich in deze fase tot een deel van de regionale keringen 
binnen Waterschap Rivierenland, te weten de boezemkades in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden. De rapportage is bedoeld voor de eigen organisatie, om hiermee de interne sturing 
te verbeteren. 
  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 

Voorstel Wijzigen samenstelling Centraal Stembureau als gevolg van 

wet 'Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen' per 1 januari 

2023 

Besluit 
Ingevolge de wet 'Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag' kunnen de heemraden 
M.H.M. Gremmen en G.V. den Hartog geen lid meer zijn van het Centraal Stembureau. Voorgesteld 
wordt om de samenstelling van het Centraal Stembureau als volgt te wijzigen: 
- de heer Gremmen (lid) en de heer den Hartog (plaatsvervangend lid) te ontheffen uit hun functie 

als lid van het Centraal Stembureau; 
- de heer J.J.M. Knoops (lid directieraad) te benoemen als lid van het Centraal Stembureau (was al 

plaatsvervangend lid);  
- de heer C.J.M. van Iersel (organisatieadviseur) te benoemen als plaatsvervangend lid van het 

Centraal Stembureau. 
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Context 
In de vergadering van het CDH op 23 augustus 2022 is een voorstel voor de organisatie van de 
Waterschapsverkiezingen 2023 goedgekeurd. Hierin is onder andere het Centraal Stembureau 
ingesteld, inclusief de samenstelling. Per 1 januari 2023 treedt de wet 'Nieuwe procedure vaststelling 
verkiezingsuitslagen' in werking. Hierin is geregeld dat kandidaten voor een verkiezing en zittende 
leden van het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, geen lid meer mogen zijn van een 
stembureau voor diezelfde verkiezing. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Memo Reserves en voorzieningen 

Besluit 
In te stemmen met de memo toelichting gevoerde beleid reserves en voorzieningen. 

Context 
Tijdens de behandeling van de begroting 2023 in het Algemeen Bestuur van 25 november 2022 heeft 
de fractie Bedrijven geconstateerd dat er de laatste jaren sprake is van een gestage afname van de 
omvang van de egalisatiereserves en daarmee het eigen vermogen en de totale reserves van het 
waterschap en dat ook de omvang van de voorzieningen daalt. Naar aanleiding hiervan is toegezegd 
een memo op te stellen waarin een toelichting wordt gegeven op het gevoerde beleid aangaande 
reserves en voorzieningen. Deze zal aan de commissie Middelen (en het Algemeen Bestuur) worden 
voorgelegd en ook ter kennis worden gebracht van het Algemeen Bestuur in nieuwe samenstelling 
zodat duidelijk is welke keuzes er in het verleden zijn gemaakt.   

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Schadebeleid WSRL 

Besluit 
In te stemmen met het beleid 'Vertrouwenwekkend schadebeleid WSRL 2022'. 

Context 
In de commissie Waterveiligheid van 7 november 2022 is het concept-schadebeleid ter consultatie 
besproken. De opmerkingen en vragen zijn behandeld en hebben geleid tot een aangepaste 
beleidsnota 'Vertrouwenwekkend schadebeleid Waterschap Rivierenland 2022' met als doel om 
duidelijkheid te bieden naar inwoners en organisatie hoe het waterschap zich verhoudt tot bewoners 
die schade melden door projecten van WSRL. De aanpak hoe het proces van beleidsvorming tot 
stand is gekomen staat beschreven in paragraaf 1.4 'Processtappen' van het schadebeleid.  
De opmerkingen en vragen van de commissie Waterveiligheid van 7 november 2022 zijn zorgvuldig 
behandeld en hebben geleid tot een aangepaste beleidsnota 'Vertrouwenwekkend schadebeleid 
Waterschap Rivierenland 2022'.  
De commissie waterveiligheid heeft ook gevraagd om een evaluatie van het nieuwe schadebeleid. De 
heemraad heeft dit toegezegd. Voorgesteld wordt om het schadebeleid na een periode van 2 jaar te 
evalueren. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel BSR Kadernota 2024-2027 

Besluit 
Kennis te nemen van de BSR Kadernota 2024-2027. 

Context 
Met het indienen van de Kadernota 2024-2027 voldoet de BSR aan haar wettelijke verplichting tot 
het aanbieden van kaders voorafgaand aan de begroting. De kadernota kent geen zienswijze-
procedure. De kadernota is ter informatie aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland 
gericht. In deze kadernota presenteert de BSR de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor 
haar programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. 
De kadernota BSR 2024-2027 geeft een heldere uiteenzetting van onderwerpen die spelen en gaan 
spelen tijdens de periode 2024-2027. Belangrijke onderwerpen voor BSR en haar deelnemers, die in 
deze kadernota worden behandeld zijn: 
1. Loon- en prijsontwikkeling; 
2. Plan van aanpak kostenverlaging 2021-2024; 
3. Overige ontwikkelingen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Subsidievaststelling Planuitwerking- en Realisatiefase 

Dijkversterking Wolferen-Sprok de Stelt Zuid 

Besluit 
In te stemmen met de aanvraag voor de subsidievaststelling van de Planuitwerking- en Realisatiefase 
project WoS de Stelt Zuid. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierenland 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 dijktraject Wolferen-Sprok de Stelt Zuid heeft in november 2019 de subsidiebeschikking voor de 
Planuitwerking- en Realisatiefase ontvangen. Deze fasen zijn afgerond. Na afronding van een fase 
dient de subsidiebeschikking te worden vastgesteld. De subsidievaststelling kan worden aangevraagd 
bij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Voorstel Besluitvorming over het document Koers en routeplan 

grondwater 

Besluit 
- Toe te werken naar een operationeel grondwaterbeheer dat instaat voor een duurzaam 

grondwatersysteem voor zowel de grondwaterkwantiteit als de grondwaterkwaliteit, conform 
het document 'Koers en routeplan grondwater'.  

- Een uitbreiding met 2 fte voor het nieuwe werkpakket voor grondwaterkwaliteit op te nemen in 
de voorjaarsnota 2023.  

Context 
Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd conform het document Koers en routeplan grondwater, 
toe te werken naar een operationeel grondwaterbeheer dat instaat voor een duurzaam 
grondwatersysteem voor zowel de grondwaterkwantiteit als de grondwaterkwaliteit. 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 (paragraaf 1.2 van het 'Koers en routeplan grondwater').  
Het document volgt de beeldvormende presentatie van de thema-avond grondwater voor AB-leden 
(11 april 2022) en de oordeelsvorming in de Commissie Watersysteem (31 oktober 2022).  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Raadsinformatiebrief RES Rivierenland en wijziging RES-

proces 

Besluit 
Kennis te nemen van de Raadsinformatiebrief en de wijziging in het RES-proces. 

Context 
Begin 2022 is het landelijke RES-proces gewijzigd. De RES Rivierenland heeft deze wijziging 
samen met een stand van zaken van de RES in een raadsinformatiebrief verwoord. De wijziging 
van het RES-proces geldt voor alle RES-regio's. 
Waterschap Rivierenland neemt deel in 6 regio's aan de Regionale Energiestrategie (RES). Dit zijn de 
RES-regio's RES Rivierenland, RES Alblasserwaard, RES West-Brabant, RES U16, RES Arnhem-
Nijmegen en RES Drechtsteden. Onze deelname volgt uit de gemaakte afspraken vanuit het 
Interbestuurlijke Programma (IBP) van februari 2018. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit 
het meedenken bij de invulling van de RES en de totstandkoming van de nodige bestuurlijke 
besluitvorming. In 2021 hebben de RES-regio's hun RES 1.0 opgeleverd. Deze zijn vastgesteld door 
ons Algemeen Bestuur. 
Na de vaststelling van de RES 1.0 zijn de regio's aan de slag gegaan met uitvoering en het proces naar 
de RES 2.0. De ambities uit de RES worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal de RES 2.0 naar verwachting 
MER-plichtig worden als hierin nieuwe richtinggevende (ruimtelijke) keuzes worden gemaakt. Omdat 
het moment waarop dit aan de orde is per RES-regio kan verschillen, is het RES-proces hierop 
aangepast. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Inventariseren en intrekken van oude regelingen en 

beleidskaders 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de inventarisatie van oude regelingen en beleidskaders; 
2. De volgende regelingen en beleidskaders in te trekken: 

- Verordening bestuurlijke afdelingen 2005; 
- Aansluitverordening voor Waterschap Rivierenland 2010. 

Context 
Op 12 april 2021 is een inventarisatie van de bestaande beleidskaders van het Algemeen Bestuur van 
ons waterschap gepresenteerd. Deze beleidskaders werden ingedeeld in een matrix waaruit bleek 
dat de beleidskaders die betrekking hebben op de inhoudelijke taken van het waterschap veelal van 
recente datum waren. Slechts twee inhoudelijke beleidskaders waren van wat oudere datum: het 
Baggerbeleidsplan (2013) en het Grondwaterbeleidsplan (2011-2014). Beide plannen zijn of worden 
inmiddels geactualiseerd. Zo is het nieuwe baggerbeleidsplan vastgesteld in het AB van 26 november 
2021. Het nieuwe grondwaterbeleidsplan wordt momenteel voorbereid door middel van de BOB-
structuur.  
Bij de beleidskaders die betrekking hebben op organisatorische en financiële zaken, viel op dat een 
relatief groot aantal beleidskaders van wat oudere datum was. Naar aanleiding van het overzicht van 
beleidskaders is behoefte ontstaan om na te gaan of de beleidskaders van wat oudere datum zouden 
moeten worden geactualiseerd. Tevens is het de vraag welke beleidskaders nog relevant zijn en 
mogelijk kunnen worden ingetrokken. 
Er is gekozen om beleidskaders van voor de waterschapsverkiezingen van 2015 als "oud" te 
benoemen. In totaal 18 beleidskaders die zijn vastgesteld door het AB, dateren van voor 2015. Uit 
een nadere analyse van deze 18 regelingen en beleidskaders blijkt het volgende:  

- 7 regelingen of beleidskaders zijn recent reeds geactualiseerd; 
- 7 regelingen of beleidskaders zijn nog steeds actueel; 
- 2 regelingen of beleidskaders zijn niet meer actueel en zijn reeds vervallen; 
- 2 regelingen of beleidskaders zijn niet meer actueel en kunnen worden ingetrokken. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Ondertekening bestuursovereenkomst aanpassing Regionale 

Energiestrategie Alblasserwaard (RES) 

Besluit 
Heemraad Henk van 't Pad te mandateren om deze bestuursovereenkomst te ondertekenen namens 
het CDH. 
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Context 
In de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard (RES) werken de Provincie Zuid-Holland, het 
ministerie van EZK, de gemeentes en ons waterschap samen. Zij willen nu een bestuursovereenkomst 
sluiten. Doel hiervan is om het windbod in de RES Alblasserwaard toch tijdig te realiseren, ondanks 
het besluit van de gemeenteraad Gorinchem om geen windturbines te plaatsen op industrieterrein 
Avelingen. 
Het ondertekenen en deelnemen aan de uitvoering van deze bestuursovereenkomst, heeft voor ons 
waterschap geen noemenswaardige consequenties. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Kredietaanvraag aankoop van gronden voor gronddepots, 

toegangswegen en voor schadegevoelige woningen, vooruitlopend op 

de realisatiefase van het project Boezembemaling Overwaard 

Besluit 
Een krediet van bruto € 3.000.000 (netto € 0) te verlenen voor aankoop van gronden voor 
gronddepots, toegangswegen en voor schadegevoelige woningen, vooruitlopend op de realisatiefase 
van het project. 

Context 
Het watersysteem in de Alblasserwaard dat in de loop van ruim 650 jaar is ontstaan, staat niet meer 
gesteld voor de huidige wateropgaven. In de toekomst nemen, als gevolg van veranderingen in het 
klimaat, de problemen alleen maar toe. Een integrale benadering van de wateropgaven is cruciaal 
voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het watersysteem. Het Algemeen Bestuur 
heeft in 2017 een besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders in te 
gaan richten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na zes eeuwen water aan- en 
afvoer via Kinderdijk is het tijd om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te voegen. In een 
integrale visie is in september 2017 een nieuwe indeling van dit watersysteem vastgesteld waarbij 
het waterbeheer gesteld staat voor de toekomst. Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur 
de nadere locatiekeuze voor nieuwe boezembemaling voor de Overwaard definitief vastgesteld bij 
Hardinxveld. 
In navolging van de locatiekeuze in het Algemeen Bestuur heeft het college van Dijkgraaf en 
Heemraden (CDH) op 11 mei 2021 het locatiebesluit vastgesteld. Daarmee is de locatie ten oosten 
van de woonkern Hardinxveld aangewezen voor de bouw van het nieuwe boezemgemaal en een 
nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de locatie van het nieuwe boezemgemaal. Op 2 augustus 
2022 heeft het CDH het voorkeursalternatief definitief vastgesteld. Momenteel bevindt het project 
zich in de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt met het oog 
op het Projectbesluit Omgevingswet. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 3 januari 2023. 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. 


