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CDH 31 januari 2023 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 31 januari 2023 zijn de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Ondertekening van het addendum bij de 

bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring 

Besluit 
- In te stemmen de wijziging van de administratieve afhandeling van de kostenvergoeding die 

WSRL ontvangt in het kader van het Programma Nationale Rioolwatermonitoring. 
- Heemraad H. van 't Pad te mandateren voor de ondertekening van het addendum bij de 

bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring. 

Context 
Het influent van de rwzi's van WSRL wordt structureel bemonsterd op de aanwezigheid van COVID. 
Dat gebeurt in het kader van het Programma Nationale Rioolwater Surveillance (NRS). Het Rijk (VWS) 
draagt alle kosten gemaakt in de jaren 2021 tot en met 2023. Afhankelijk van de vervolgkeuzes in het 
surveillance programma stelt VWS de financiering vast voor de jaren 2024 en 2025.  
Tot nu toe was UvW de partij die de bestuursovereenkomst namens de waterschappen met VWS had 
ondertekend. Vergoeding van kosten die WSRL maakt voor bemonstering rioolwaterbemonstering 
(COVID) loopt tot nu toe via de UvW. Die route is als onrechtmatig bestempeld en wordt gewijzigd. 
Om een directe geldstroom op gang te krijgen tussen Rijk (VWS) en waterschappen moet er een 
addendum op de eerder getekende bestuursovereenkomst worden ondertekend.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Beleidskader uitdaagrecht 

Besluit 
Het Beleidskader Uitdaagrecht vast te stellen en bekend te maken. 

Context 
In 2021 is het participatiebeleid, mede ten gevolge van wetgeving, geactualiseerd en in dat kader is 
ook een Participatie- en inspraakverordening vastgesteld. In deze verordening is bepaald dat 
ingezetenen en maatschappelijke initiatieven gebruik kunnen maken van het uitdaagrecht door een 
voorstel in te dienen voor de door het college te bepalen taken en opgaven.  
In de afgelopen maanden is uitwerking gegeven aan het participatiebeleid. Een onderdeel van die 
nadere uitwerking is een door het dagelijks bestuur vast te stellen Beleidskader uitdaagrecht. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
J.C. Verdaas 
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Voorstel Schadebeleid 

Besluit 
- Aan de toezegging aan de bewoners van TiWa dat men uiterlijk vandaag een brief ontvangt 

over dit onderwerp zal invulling gegeven worden.  
- Op termijn zal een voorstel voorgelegd worden over het definitieve beleid in dezen waarbij 

nu al als uitgangspunt wordt meegegeven dat generiek in alle gevallen maatwerk nodig zal 
blijken te zijn. Voor nu wordt de termijn van het overnemen van de bewijslast gekoppeld aan 
de periode waarin monitoring plaatsvindt. 

Context 
Aan het overnemen van de bewijslast zijn in het schadebeleid (vastgesteld op 3 januari 2023) twee 
voorwaarden gekoppeld: 1) medewerking verlenen aan monitoring en 2) de woning dient binnen een 
bepaald geografisch gebied te liggen. Er is gesproken over een derde voorwaarde, namelijk een 
begrenzing binnen de tijd. Binnen het project TiWa is gesproken over het opnemen van een termijn.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Subsidieaanvraag voor innovatieproject Duurzame 

dijkversterkingen fase 2 

Besluit 
In te stemmen met de aanvraag subsidieverlening bij de Minister voor Infrastructuur en Waterstaat 
voor fase 2 (nazorg) van het Kennis- en innovatietraject Duurzame dijkversterkingen, voor een 
bedrag van € 369.516, -- inclusief BTW. 

Context 
Binnen Waterschap Rivierenland 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.  
Naast de dijkversterkingsprojecten projecten kent het HWBP ook een aantal kennis- en innovatie-
projecten waardoor inzicht en kennis wordt gekregen die bijdragen aan een slimmere aanpak van de 
dijkversterkingsprojecten. 
 
In de vergadering van het CDH van 4 augustus 2020 is de subsidieaanvraag voor project Kennis & 
Innovatie voor duurzamere en vergunbare HWBP-dijkversterkingen met projectbrief en business case 
vastgesteld. Op 19 november 2020 is hiervoor subsidie verleend door de Minister Infrastructuur en 
Waterstaat voor een bedrag van € 410.777,-. 
Dit project is geprogrammeerd binnen de Kennis- en Innovatie-agenda van het Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP). De drie deelproducten van dit project zijn:  
1. Emissieloos bouwen WOS; 
2. DuboCalc voor plan- en realisatiefase; 
3. Handreiking bouwstenen duurzame dijken en ruimtelijke kwaliteit. 
 
Alle drie de producten zijn inmiddels gereed, onderdeel 2 en 3 zijn gepubliceerd op de website van 
het HWBP. De resultaten worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht en de 
kennis wordt verder gedeeld.  
Met deze subsidieaanvraag wordt de nazorg van de in fase 1 tot stand gekomen deelproducten 
DuboCalc en de Handreiking bouwstenen duurzame dijken geregeld. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Wateroverlast buitenpolder Ruigenhil, Alblasserdam: 

zorgplicht hemelwater voor gemeente 

Besluit 
1. Te voorkomen dat het waterschap in actie moet komen als er wateroverlast optreedt in polder 

Ruigenhil.  
Daarvoor 
2. Gemeente Alblasserdam aan te spreken op haar zorgplicht hemelwater (artikel 3.5 van de 

Waterwet). 
3. Een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders Alblasserdam waarin we ze 

verzoeken om een waterhuishoudingsplan op te stellen voor buitenpolder Ruigenhil. 

Context 
Bij hevige regenval op donderdag 12 januari 2023 is wateroverlast ontstaan bij woningen en 
bedrijfspanden in polder Ruigenhil. De brandweer heeft water uit de polder gepompt en het 
waterschap heeft met behulp van de terreinbeheerder bij FNsteel een noodpomp geplaatst om 
water af te voeren naar de Noord. 
Op dit moment vindt grootschalige bouw op het Peute-terrein plaats. Daarvoor is een 
watervergunning verleend. De benodigde watercompensatie toename verhard oppervlak is 
inmiddels gerealiseerd. Het waterschap heeft de gemeente Alblasserdam in de afgelopen periode er 
meerdere keren gewezen op het risico van wateroverlast als gevolg van de recente ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 31 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. 


