
1 

CDH 17 januari 2023 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 17 januari 2023 zijn de volgende besluiten genomen. 
 

Voorstel Terugblik 2022 en vooruitblik 2023 van de internationale 

samenwerking door Waterschap Rivierenland 

Besluit 
Kennis te nemen van de gepresenteerde terugblik 2022 en vooruitblik 2023 van internationale 
samenwerking door Waterschap Rivierenland. 

Context 
Het beleid voor internationale samenwerking van Waterschap Rivierenland (vastgesteld door 
Algemeen Bestuur dd. 27 november 2020) is gericht op het bijdragen aan een duurzaam en 
klimaatbestendig waterbeheer, samen met lokale partners in het buitenland. Dit gebeurt grotendeels 
onder de vlag van de Blue Deal, de langjarige samenwerkingsovereenkomst (2019-2030) tussen de 
waterschappen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Buitenlandse Zaken 
(BZ). Daarnaast biedt de inzet in het buitenland kansen voor medewerkers om zich te ontwikkelen, 
wat het waterschap een aantrekkelijk werkgever maakt. Dit is niet onbelangrijk in de huidige krappe 
arbeidsmarkt en daarom onderdeel van het strategisch personeelsplan van het waterschap. Het 
versterkt tevens de relaties met Nederlandse partners en draagt zo bij aan externe gerichtheid en 
innovatie.  
Internationale samenwerking gaat dus om brengen van expertise, maar heeft ook een directe impact 
op de eigen organisatie. De medewerkers ontwikkelen kennis en competenties en in het buitenland 
worden inzichten opgedaan voor de eigen taakuitvoering. Er is idealiter sprake van wederkerigheid.  
Naast buitenlandse projecten is er grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en België ten 
behoeve van de eigen taakuitvoering van het waterschap.  
 
Het beleid van Waterschap Rivierenland is daarmee in lijn met de visie van de Unie van 
Waterschappen (Dutch Water Authorities) op internationaal werk die deze zomer in de Commissie 
Internationaal (CINTER) is vastgesteld. Daarin wordt meer aandacht gevraagd voor leren van het 
buitenland voor de eigen taakuitvoering, ook binnen Europa, naast het helpen van andere landen bij 
hun waterbeheer. Naar aanleiding hiervan is een vertegenwoordiging van Unie van Waterschappen, 
programmabureau Blue Deal en NWB Fonds een tournee gestart langs directies en besturen van 
waterschappen om aandacht te vragen voor internationale samenwerking. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Delegatie en mandaat 

Besluit 
- Het geactualiseerde Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2023 (optie a) of 2011 (optie b) 

vast te stellen.  
- In te stemmen met het geactualiseerde kader om te bepalen of er sprake is van een groot 

project. 
- In te stemmen met de voorgestelde aanpak inzake informatievoorziening over projecten, niet 

zijnde grote projecten, alsmede over de inhoud en frequentie van die informatievoorziening 
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- Deze vorm van rapporteren te laten ingaan met ingang van de eerste Bestuursrapportage van 
het jaar 2023. 

Context 
In vervolg op hetgeen aan de orde is geweest tijdens de themabijeenkomst van het Algemeen 
Bestuur op 20 februari 2020 is een AB-werkgroep in het leven geroepen met de opdracht nog eens 
goed de huidige regeling van delegatie en mandaat te bezien. Daarbij is eveneens verzocht de vraag 
te beantwoorden of er, en zo ja in welke mate, beleidsmatige kaders gewenst zijn. Tenslotte is de 
werkgroep verzocht de verdere inrichting van de informatievoorziening tegen het licht te houden. 
 
Er was juist een datum voor de eerste bijeenkomst gepland toen de Coronacrisis, met alle gevolgen 
van dien, uitbrak. Op het moment dat het wel weer mogelijk werd fysiek te vergaderen gaven de 
adviseurs van het externe bureau dat de evaluatie van de bestuurlijke vernieuwing heeft begeleid 
aan dat er een hele wereld schuilgaat achter de begrippen delegatie en mandaat en hun advies was 
toen om eerst via het traject van de evaluatie van de bestuurlijke vernieuwing te kijken wat er op dit 
terrein speelt alvorens met de werkgroep verder aan de slag te gaan. Deze gedachte heeft de 
werkgroep onderschreven. Immers, delegatie en mandaat hebben ook alles te maken met 
vertrouwen en transparantie. 
 
De werkgroep hecht er sterk aan nog aan het bestuur in de huidige samenstelling een voorstel tot 
vaststelling van het delegatiebesluit voor te leggen en ook de overige afspraken thans vast te leggen. 
Het nieuwe Algemeen Bestuur kan dan na verloop van tijd vaststellen of de nieuwe aanpak werkt en 
of bijstelling gewenst is. Tevens kan dan bij de evaluatie na vier jaar het dan zittende bestuur bezien 
of het delegatiebesluit en de overige afspraken tot nut zijn geweest.  
 
De werkgroep heeft vier adviezen uitgebracht. Het CDH onderschrijft hetgeen door de werkgroep 
wordt voorgesteld en legt de adviezen onverkort in de vorm van dit bestuursvoorstel aan u voor. Dit 
betreft: 
1. Actualisatie Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2023. 
2. Actualisatie kader om te bepalen of er sprake is van een groot project. 
3. Informatievoorziening over projecten, niet zijnde grote projecten. 
4. Inhoud en frequentie informatievoorziening en ingangsdatum. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Vaststelling Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap 

Rivierenland 2023 en intrekking Ambtelijke bevoegdhedenregeling 

Waterschap Rivierenland 2011 

Besluit 
1. De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2023 vast te stellen en in 

werking te laten treden één dag na bekendmaking. 
2. De Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 in te trekken met ingang 

van inwerkingtreding van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2023. 

Context 
Jaarlijks wordt bekeken of de Ambtelijke bevoegdhedenregeling met bijbehorend mandaatregister 
dient te worden aangepast naar aanleiding van veranderde externe regelgeving of veranderde 
(interne) omstandigheden. Uitgangspunt daarbij is dat het AB op strategisch niveau de kaders stelt, 
het CDH op tactisch niveau richting geeft, terwijl de uitvoering is belegd bij de ambtelijke organisatie. 
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Binnen de ambtelijke organisatie worden de verantwoordelijkheden belegd op het niveau dat 
passend is bij de verantwoordelijkheden, conform de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling 
Horizon 2025. De in dit voorstel opgenomen wijzigingen liggen in het verlengde van deze uitgangs-
punten en leiden tevens tot een verbeterde mandaatregeling. Externe regelgeving noopte bij deze 
jaarlijkse herziening niet tot een aanpassing van de mandaatregeling. 
 
Omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid wordt voorgesteld om de vigerende Ambtelijke 
bevoegdhedenregeling niet slechts te wijzigen, maar geheel in te trekken en te vervangen door een 
nieuwe Ambtelijke bevoegdhedenregeling dat in de titel het jaartal 2023 meekrijgt. Ter informatie: 
het gewijzigde Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland heeft in de titel ook het jaartal 2023 mee-
gekregen. Dit Delegatiebesluit treedt echter eerst in werking op het moment dat de Omgevingswet in 
werking treedt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Resultaten onderzoek 'Strategie Zelf doen, Inhuren of 

Uitbesteden' (Borgen continuïteit uitvoering waterschapstaken) 

Besluit 
- De resultaten van het onderzoek 'Strategie Zelf doen, Inhuren of Uitbesteden, Borgen 

continuïteit uitvoering waterschapstaken' vast te stellen; 
- Conform de 'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap 

Rivierenland 2023' de resultaten van het onderzoek 'Strategie Zelf doen, Inhuren of 
Uitbesteden, Borgen continuïteit uitvoering waterschapstaken' ter kennisname aan te bieden 
aan het Algemeen Bestuur. 

Context 
Het Algemeen Bestuur heeft het onderzoeksplan 'Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2022' 
vastgesteld. Hierin is opgenomen het onderzoek naar de 'Strategie Externe Inhuur' bij Waterschap 
Rivierenland. De titel van dit onderzoek dekt echter niet de lading waardoor de titel is veranderd in 
'Strategie Zelf doen, Inhuren of Uitbesteden' met als subtitel 'Borgen continuïteit uitvoering 
waterschapstaken'. Het onderzoek geeft inzicht in de maatregelen om het risico op een tekort aan 
bekwaam personeel zodanig te mitigeren dat WSRL zijn taken nu en in de nabije toekomst kan 
uitvoeren.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
 
 

Voorstel Stand van zaken innovatievisie WSRL 

Besluit 
Kennis te nemen van de bijgevoegde memo "stand van zaken innovatievisie WSRL". 

Context 
Innovatie is één van de speerpunten in het bestuursakkoord "door water verbonden" voor de 
periode 2019-2023. Hierin staat: "Waterschap Rivierenland is in 2018 uitgeroepen tot best bestuurde 
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decentrale overheid, onder andere vanwege de actieve wijze van innoveren waarbij inwoners, 
bedrijven en organisaties worden betrokken. Dit willen we ook in de komende bestuursperiode blijven 
doen. Het waterschap stimuleert en draagt bij aan innovatie-initiatieven met externe partijen en 
samen met collega-waterschappen. We willen met innovatie vooral onze kosten verlagen, kwaliteit 
verhogen en kwetsbaarheid verminderen."  
Op 25 september 2020 heeft het Algemeen Bestuur de "Innovatievisie Waterschap Rivierenland" 
vastgesteld (2020014899). Conform dit besluit is de stand van zaken innovatievisie opgesteld.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Evaluatie van beleid 'Meekoppelen bij dijk- en 

kadeversterking' 

Besluit 
Kennis te nemen van de presentatie over de evaluatie-aanpak van het meekoppelkansenbeleid. 

Context 
Bij vaststelling van het beleid 'Meekoppelen bij dijk- en kadeversterking' in het AB van 29 november 

2019 is afgesproken om in 2023 het beleid te evalueren en zo nodig te actualiseren. In de commissie 

Waterveiligheid van 19 september 2022 is de wens geuit om de evaluatie van het beleid te behande-

len nog vóór de waterschapsverkiezingen in maart 2023. De Commissie Waterveiligheid heeft op 

7 november 2022 ervoor gekozen om beeldvormend in de eerste commissie Waterveiligheid van 

februari 2023 op basis van enkele inleidende sheets. Tevens voorziet dit voorstel in een aanpak van 

de evaluatie, waarop de commissie kan reflecteren. Het voorstel voor een eventuele actualisatie 

wordt behandeld in de Commissie Waterveiligheid ná de verkiezingen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Vaststellen scope dijkversterkingsproject SAFE 

Besluit 
De dijkversterking Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen op de te versterken delen integraal uit te 
voeren en de geografische scope uit te breiden door de totale lengte vast te stellen op circa 12 km 
(was 9,8 km). 

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 meerdere fasen doorloopt: 
(voor)verkenning, planuitwerking en realisatie. 
 
Het project SAFE (Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen) betreft de dijk langs Lek in de gemeenten 
Vijfheerenlanden en Molenlanden. De Verkenningsfase van het project SAFE is afgerond met het 
vaststellen van de 'Nota Voorkeursalternatief' door het CDH op 12 juli 2022.  
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De dijkversterking van de Lekdijk wordt gerealiseerd via een partiële aanpak. In de 
voorverkenningsfase is op basis van veiligheidsrendement bepaald welke delen in dit traject het 
zwakste zijn en waar versterking het meeste veiligheidsrendement oplevert. De scope van het 
project is vastgesteld in de Nota Voorkeursalternatief. Bij de start van de planuitwerkingsfase is een 
analyse gedaan of met de projectscope invulling gegeven wordt aan de doelstellingen die bij de start 
van de verkenningsfase golden. Dit is in lijn met het advies van commissie m.e.r. om na te gaan of 
tweemaal versterken op dezelfde locatie in de komende 30 jaar verstandig is.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Vaststellen Projectplan Waterwet dijkversterking Neder-

Betuwe 

Besluit 
1. Het Projectplan Waterwet dijkversterking Neder-Betuwe vast te stellen; 
2. het Projectplan Waterwet aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Gelderland ter goedkeuring. 

Context 
Waterschap Rivierenland heeft met het Hoogwaterveiligheidsprogramma (HWBP) diverse dijk-
versterkingsprojecten 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 fasen kent: verkenning, 
planuitwerking en realisatie. Het dijktraject Neder-Betuwe (20,2 km) voldoet niet meer aan de 
huidige veiligheidsnormen. Grote delen van de dijk zijn afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. 
 
In deze adviesnota wordt de bestuurders van WSRL een voorstel gedaan hoe de waterveiligheid 
verder op orde wordt gebracht. De onderliggende ontwerpkeuzes van dit voorstel zijn opgesteld 
conform 'Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen' (OPW2019) en voldoen aan de landelijke 
waterveiligheidsnormering inclusief de toepassing van de vastgestelde risicostrategie. Het ontwerp is 
daarnaast geverifieerd aan de OPW2022. 
 
De Planuitwerkingsfase van dijkversterkingsproject Neder-Betuwe aan de Waal in de gemeente 
Neder-Betuwe is in uitvoering. Op 21 juni 2022 heeft het CDH het Ontwerp-Projectplan Waterwet 
voor de dijkversterking Neder-Betuwe vastgesteld. Daarna hebben de documenten van 3 november 
tot en met 14 december 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 23 zienswijzen ingediend.  
Naar aanleiding van de zienswijzen is een beperkt aantal aanpassingen aangebracht in het 
projectplan: 
- Verduidelijking van tekst. 
- Actualisatie van feitelijke gegevens. 
- Aanpassen schrijffouten. 
- Opschuiven dijktrap. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
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Voorstel Verkeersplan en Biodiversiteitsplan bij dijkversterking Neder-

Betuwe 

Besluit 
Het Verkeersplan en Biodiversiteitsplan behorend bij de dijkversterking Neder-Betuwe ter informatie 
te verstrekken aan de commissie Waterveiligheid. 

Context 
Waterschap Rivierenland heeft met 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 fasen kent: verkenning, 
planuitwerking en realisatie. Het dijktraject Neder-Betuwe (20,2 km) voldoet niet meer aan de 
huidige veiligheidsnormen. Grote delen van de dijk zijn afgekeurd op hoogte, stabiliteit en piping. 
Aan het CDH wordt een voorstel gedaan om het Algemeen Bestuur te informeren over het 
Verkeersplan en Biodiversiteitsplan bij de dijkversterking Neder-Betuwe. Het Verkeersplan en 
Biodiversiteitsplan maken géén onderdeel uit van de gecoördineerde procedure voor de vaststelling 
van het Projectplan Waterwet dijkversterking Neder-Betuwe. Deze documenten zijn daarom niet 
toegevoegd aan het voorstel voor vaststelling van het Projectplan Waterwet dijkversterking Neder-
Betuwe. 
Het Verkeersplan is opgesteld in samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe. Het Verkeersplan 
bevat een beschrijving van de inrichting van de weg op de dijk. Het plan is opgesteld volgens de 
huidige inzichten in verkeersveiligheid en passend binnen de uitgangspunten van Gastvrije Waaldijk. 
Het plan bevat snelheidsremmende maatregelen en een aanpassing van de maximumsnelheid op 
sommige trajecten. De gemeente Neder-Betuwe neemt later een Verkeersbesluit over deze zaken. 
De reacties in de reactienota worden dan meegewogen in het dan te nemen besluit door de 
gemeente. 
Het Biodiversiteitsplan bevat een beschrijving van maatregelen om de biodiversiteit op de dijk zoveel 
mogelijk te versterken. Het is niet nodig om deze maatregelen in deze fase gedetailleerd vast te 
leggen. Bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp en het beheerplan zullen de maatregelen 
worden geconcretiseerd. De maatregelen passen binnen het beleid van het waterschap.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Kredietaanvraag reparatie vloeren, optimaliseren technische 

installatie en inrichten van de overige vleugels van de vierde 

verdieping van het hoofdkantoor WSRL Tiel en inrichten enkele 

decentrale locaties conform kantoorconcept Habit@ 

Besluit 
- Een krediet van € 1.650.000 (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor 2023 voor de reparatie 

van de vloeren en het optimaliseren van de technische installatie van het hoofdkantoor; 
- Een krediet van € 1.185.000 (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor 2023 voor het inrichten 

van een aantal decentrale locaties en de overige vleugels van de vierde verdieping van het 
hoofdkantoor (investering activeren na evaluatie proeftuin 4E en bedrijfsrestaurant ('witte 
deel')). 
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Context 
In Nederland is de zogenaamde Bubble Deck vloer veel gebruikt bij nieuwbouw van gebouwen. Dit 
type vloer is ook in het hoofdkantoor van Waterschap Rivierenland toegepast. Een aantal jaren 
geleden is gebleken dat de vloeren niet aan de norm voldoen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit 
ook geldt voor grotendeels alle vloeren van het hoofdkantoor. Het gebouw is veilig bij het huidige 
gebruik maar reparatie is noodzakelijk. Nagenoeg alle vloeren moeten worden gerepareerd om het 
gebouw weer aan de wettelijke norm te laten voldoen en de gebruiksbeperkingen naar de toekomst 
op te heffen. Op 1 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland een krediet 
beschikbaar gesteld van € 825.000 (bruto=netto) voor de (technische) voorbereidingen van de 
reparatie van de vloeren in het hoofdkantoor (m.u.v. de dakconstructie van vleugel 4E), de 
optimalisatie van de technische installatie en de herinrichting van vleugel 4E en het 
bedrijfsrestaurant ('witte deel') volgens het Habit@ kantoorconcept in het hoofdkantoor te Tiel en 
enkel decentrale locaties. 
Er wordt nu een krediet van € 2.835.000 (bruto=netto) aangevraagd voor 2023 voor de realisatie van 
de reparatie van de vloeren het optimaliseren van de technische installatie en inrichten van de 
overige vleugels van de vierde verdieping van het hoofdkantoor WSRL Tiel en het inrichten van twee á 
drie decentrale locaties (de keuze hiervan vindt in overleg plaats met verantwoordelijk management) 
volgens het kantoorconcept Habit@. Bedragen zijn inclusief BTW. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 

van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 

Besluit 
In te stemmen met de geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis met inbreng van een positieve zienswijze, zoals 
weergegeven in de bijgevoegde conceptbrief. 

Context 
Het Waterschapshuis (HWH) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het 
gebied van informatie- en communicatietechnologie. Het Waterschapshuis is in 2005 opgericht om 
samenwerking tussen waterschappen te bevorderen, kostenbesparingen te realiseren en om pro-
cessen tussen waterschappen te stroomlijnen. Het Algemeen Bestuur van HWH is verantwoordelijk 
voor het functioneren van de uitvoeringsorganisatie HWH. Hierin zijn alle waterschappen, waaronder 
Waterschap Rivierenland, vertegenwoordigd in de rol van eigenaar. Op ambtelijk niveau wordt 
tussen de waterschappen afgestemd welke projecten opportuun zijn om in samenwerking uit te 
voeren. Jaarlijks wordt de begroting van Het Waterschapshuis door HWH opgesteld, en wordt ook 
van Waterschap Rivierenland om een zienswijze gevraagd.  
 
Waterschap Rivierenland heeft de geactualiseerde begroting 2023 (1e begrotingswijziging 2023) en 
de ontwerpbegroting 2024 ontvangen. In tegenstelling tot vorig jaar worden zowel de 
geactualiseerde begroting 2023 als de ontwerpbegroting 2024 van HWH ter zienswijze voorgelegd.  
Dit jaar is bij de actualisatie van de begroting wel sprake van een begrotingswijziging en een 
verplichte zienswijze, aangezien de begrotingswijziging hoofdzakelijk betrekking heeft op het HWH 
programma Instandhouding. Mutaties in dat programma vereisen een zienswijzeprocedure. Vandaar 
dat ook de geactualiseerde begroting 2023 wordt voorgelegd aan het AB voor een zienswijze. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 
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Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 
 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 17 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. 
 


