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CDH 14 februari 2023 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 14 februari 2023 zijn de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Veiligheidsrapportage Regionale Waterkeringen Noord-

Brabant 2022 

Besluit 
- Kennis te nemen van de veiligheidsrapportage van de regionale waterkeringen in de provincie 

Noord-Brabant en het integrale veiligheidsbeeld dat hieruit naar voren komt; 
- De rapportage toe te zenden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 

i.h.k.v. de driejaarlijkse bestuursrapportage die is opgenomen in de provinciale verordening. 

Context 
De Veiligheidsrapportage Regionale Waterkeringen Noord-Brabant 2022 schetst een actueel en 
integraal veiligheidsbeeld van de regionale waterkeringen van Waterschap Rivierenland in de 
provincie Noord-Brabant. De rapportage blikt terug op het achterliggende jaar en geeft inzicht in de 
wijze waarop Waterschap Rivierenland zorg draagt voor de regionale waterkeringen. Door middel 
van deze rapportage geeft het bestuur van Waterschap Rivierenland invulling aan artikel 9.5, lid 1 
van de provinciale verordening. 
De Veiligheidsrapportage Regionale Waterkeringen Noord-Brabant 2022 heeft als doel een actueel 
en integraal veiligheidsbeeld te schetsen van de regionale waterkeringen van Waterschap 
Rivierenland in de provincie Noord-Brabant op de peildatum 18 november 2022. Daarvoor is het 
format van de veiligheidsrapportage van de primaire keringen gevolgd. De rapportage geeft 
informatie aan de calamiteitenorganisatie voor bijzondere beheersmaatregelen wanneer opschaling 
noodzakelijk is.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties 

Besluit 
1. Een eerste invulling te geven aan het principe 'Water- en bodem sturend' in de ontwikkeling 

voor woningbouwlocaties in de provincie Utrecht. 
 
En daarvoor: 
2. Kennis te nemen van de door de Utrechtse waterpartners ontwikkelde geschiktheidskaart voor 

woon- en werklocaties in de provincie Utrecht; 
3. De inhoudelijke informatie uit de geschiktheidskaart vanaf nu te benutten en in te brengen in 

de Utrechtse ruimtelijke processen waar het waterschap aan deelneemt; 
4. In te stemmen met de aanbiedingsbrief aan de provincie Utrecht. 

Context 
Tot en met 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Hiervoor heft de 
provincie Utrecht het Rijk een woningaanbod gedaan. De provincie Utrecht staat aan de lat voor de 
bouw van 83.500 woningen. Bij de totstandkoming van dit aanbod heeft de provincie ook aan 
waterschappen om input gevraagd. In lijn met de kamerbrief 'water en bodem sturend' (WBS) 



2 

hebben de waterschappen aangegeven dat bij de keuze voor woon- en werklocaties, het water- en 
bodemsysteem leidend moet zijn. Om invulling te geven aan het principe water en bodem sturend 
hebben de Utrechtse waterpartners (4 waterschappen, 3 drinkwaterbedrijven en RWS MN) de 
geschiktheidskaart voor wonen en werken ontwikkeld. Ook het team water en bodem van de 
provincie Utrecht is hierbij betrokken geweest. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Actualisering Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 

Besluit 
1. Het geactualiseerde ontwerp Verkeersbesluit ligplaatsen Linge 2023 vast te stellen, inclusief de 

bijbehorende kaarten. 
2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde conceptbrief aan de provincies en de 

gemeenten. 

Context 
Op basis van de Scheepvaartverkeerswet zijn wij door de provincies Zuid-Holland, Utrecht en 
Gelderland aangewezen als nautisch beheerder van de Linge. Een van de bevoegdheden die daarbij 
hoort is het nemen van een verkeersbesluit. Op 13 december 2011 heeft het CDH het verkeersbesluit 
ligplaatsen Linge vastgesteld. In dit verkeersbesluit stellen we kaders en regels aan eigenaren en 
gebruikers van ligplaatsen op de Linge. Door veranderingen in de praktijk en in wetgeving is het zeer 
wenselijk dat we het verkeerbesluit uit 2011 actualiseren. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
E. Groenenberg 
 
 

Voorstel Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Werelderfgoed 

Kinderdijk door partijen 

Besluit 
- In te stemmen met de opgestelde samenwerkingsovereenkomst Werelderfgoed Kinderdijk 

tussen partijen.  
Deze partijen zijn: Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), gemeente Molenlanden, 
gemeente Alblasserdam, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. 

- De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst te mandateren aan heemraad 
Gremmen, of diens opvolger na de waterschapsverkiezingen. 

Context 
Het Molencomplex Kinderdijk is uniek als icoon voor Nederlands Watermanagement. Het complex is 
in 1997 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst gezet; Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) is 
aangewezen als siteholder van het cultuurhistorisch erfgoed. 
Waterschap Rivierenland heeft als primaire doelstelling het waterbeheer binnen het molengebied en 
is tevens wegbeheerder. Waterschap is eigenaar van het water, de waterstaatkundige werken, de 
wegen en enkele gebouwen in het Werelderfgoed Kinderdijk. 
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Partijen werken sinds 2012 in toenemende mate met elkaar samen om de groei van het toerisme 
zorgvuldig te geleiden, de bezoekers gastvrij te ontvangen en hen een prachtig dagje uit en een 
leerzame ervaring te gunnen. En om tegelijkertijd de bewoners in het werelderfgoedgebied, in 
Kinderdijk en in de omliggende dorpen te garanderen dat hun dorp een prachtige plek om te wonen 
blijft en zij kunnen blijven genieten van de mogelijkheid die wonen in en in de nabijheid van een 
internationale hotspot hen biedt. De inspanningen van alle partijen zijn gericht op het behouden en 
versterken van het Werelderfgoed. Om deze collectieve ambitie te kunnen realiseren, streven 
partijen naar een slagvaardige samenwerking met een bijpassende governance om het 
Werelderfgoed en het bijhorende gebied te besturen, beheren en verder te ontwikkelen. 
Partijen willen afspraken over de governance uit 2012-2013 op een aantal punten aanpassen. Deze 
SOK voorziet in een structuur waarbij afspraken worden verduidelijkt en verder uitgewerkt en de 
coördinatie wordt versterkt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Klimaatonderlegger Zuid-Holland 

Besluit 
Het college neemt kennis van de rapportage 'Klimaatonderlegger Zuid-Holland' en besluit: 
- De inhoudelijke informatie uit de klimaatonderlegger vanaf nu te benutten en in te brengen in de 

Zuid-Hollandse ruimtelijke processen waar het waterschap aan deelneemt; 
- De provincie Zuid-Holland te ondersteunen bij de uitwerking en borging van de 

klimaatonderlegger in het provinciale omgevingsbeleid; 
- Samen met de andere waterschappen verkennen of en hoe we de Klimaatonderlegger (deels) in 

het beleid en de regelgeving van de waterschappen op kunnen nemen; 
- Het gezamenlijke persbericht vast te stellen en de wijze en het moment van communiceren met 

de provincie Zuid-Holland en de andere Zuid-Hollandse waterschappen af te stemmen. 
- De portefeuillehouder te mandateren kleine wijzigingen in het persbericht goed te keuren. 

Context 
De Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen (VZHW) en provincie Zuid-Holland constateerden bij 
de afronding van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen dat de uitgangspunten voor 
klimaatadaptief bouwen bepaald waren. Kaders voor specifieke locatiekeuzes ontbraken echter, iets 
waarvoor de Deltacommissaris met het rapport 'Op waterbasis' juist expliciet aandacht vroeg. 
Daarop hebben de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen gezamenlijk een 
'klimaatonderlegger' ontwikkeld. Dit is een set kaarten die, op basis van de laatste kennis, inzicht 
verschaft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat impliceren voor bebouwing, landbouw en 
natuur. Hierbij is gekeken naar de effecten van klimaatverandering op verzilting, verdroging, hitte, 
bodemdaling, wateroverlast en waterveiligheid. Het belang van deze opdracht werd urgenter door 
de ruimtelijke ordeningsbrief van minister de Jonge (17 mei), het beleidsprogramma IenW (17 mei) 
en de kamerbrief Water en bodem sturend van 25 november 2022. 
Met de klimaatonderlegger willen de provincie en de waterschappen op dit moment niet zozeer een 
set regels opleggen, maar gemeenten en andere belanghebbenden behoeden voor keuzes met grote 
negatieve gevolgen in de toekomst. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Voorstel Trajectaanpak: projectselectie voor ingangstoets (aanmelding 

bij HWBP in 2023 en 2024) 

Besluit 
1. De continuïteit van ons dijkversterkingsprogramma te borgen. 
2. Van de zes meest urgente dijktrajecten te beginnen met nieuwe projecten gelegen in vier 

dijktrajecten langs de zuidelijke Waaldijken. 
3. Projecten te programmeren in twee gebieden: land van Maas en Waal en Bommelerwaard.   

 
En daarvoor: 
4. Als eerste stap in 2023 ingangstoetsen op te starten voor de projecten Weurt-Deest, Deest-

Boven Leeuwen, Rossum-Zaltbommel, Zaltbommel Stad en Oostbeer en Westbeer Woudrichem 
en deze in juli 2023 aan te melden voor de ontwerpprogrammering HWBP 2025-2036. 

5. Als tweede stap in 2024 ingangstoetsen op te starten voor de projecten Boven Leeuwen-
Dreumel, Zaltbommel-Munnikenland en Wilhelminasluis-De Hoef en deze in juli 2024 aan te 
melden voor de ontwerpprogrammering HWBP 2026-2037. 

6. De notitie 'Trajectaanpak voor Projectselectie Ingangstoets 2023' voor kennisgeving aan te 
nemen. 

Context 
In 2022 is de eerste Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans primaire waterkeringen (LBO1) 
afgerond. Dit heeft geleid tot een nieuwe prioritering van onze dijktrajecten gerangschikt op afstand 
tot de norm. Op 18 oktober 2022 heeft het CDH deze prioritering vastgesteld en is besloten om een 
strategie uit te werken voor de zes meest prioritaire dijktrajecten: 41-1, 41-2, 38-1, 24-3, 16-1, 16-2. 
De Trajectaanpak is gebruikt als methodiek waarmee de zes dijktrajecten zijn ‘opgeknipt’ in 
potentiële dijkversterkingsprojecten. Ook is een selectie gemaakt van projecten die op korte termijn 
de ingangstoets kunnen doorlopen. De Ingangstoets is nodig voor het aanmelden van projecten bij 
het landelijke HWBP-programma. In juli 2023 willen we ten minste vier projecten aanmelden bij het 
HWBP-programma. De notitie beschrijft de Trajectaanpak en bevat het advies over de geselecteerde 
projecten voor het doorlopen van de Ingangstoets. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerking en 

realisatie van meekoppelkansen in de gemeente Gorinchem in het 

kader van de dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

Besluit 
- In te stemmen met de overeenkomst met gemeente Gorinchem inzake de planuitwerking en 

realisatie van meekoppelkansen in Gorinchem. 
- In te stemmen met het verlenen van machtiging aan heemraad M.P. Laeven om de 

overeenkomst met de gemeente Gorinchem namens het waterschap te ondertekenen. 

Context 
Dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg heeft de planuitwerkingsfase afgerond en is sinds 
2021 in uitvoering. Het Projectplan Waterwet, de bestemmingsplannen en hoofdvergunningen zijn 
sinds medio 2022 onherroepelijk. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de Graaf Reinaldalliantie. 
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Eerder zijn in het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg al vijf overeenkomsten voor 
meekoppelkansen aangegaan met de gemeente West Betuwe (2x), Rijkswaterstaat (2x) en de 
provincie Zuid-Holland. Al deze overeenkomsten betreffen afspraken over de samenwerking en 
realisatie van meekoppelkansen, zoals opgenomen in het Projectplan Waterwet dat op 20 oktober 
2020 is vastgesteld in het CDH. Conform het toenmalig beleid en bestuursakkoord 2015-2019 is vanaf 
de verkenningsfase in 2015 ingestoken op participatie met directbetrokkenen en medeoverheden. 
Door het ontbreken van budget bij de gemeente Gorinchem kon op dat moment geen 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gorinchem worden gesloten. Door de opname in 
2021 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO Werelderfgoedlijst (uitbreiding van de 
Stelling van Amsterdam) en het in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de Erfgoed Deal 
'Linielandschap' in 2022 heeft de gemeente haar standpunt herzien en alsnog budget beschikbaar 
gesteld voor realisatie van meekoppelkansen op het gebied van recreatie, Linielandschap (cultuur-
historie) en wegreconstructie. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet J.U. Smitgemaal 

Besluit 
Een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 600.000,-- (bruto=netto) voor de 
aanpassingen aan het JU Smitgemaal. 

Context 
In februari 2019 heeft het AB een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het renoveren en 
elektrificeren van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. De renovatie betreft grootschalige bouwkundige 
aanpassingen, waarbij extra ruimten voor het waterschap worden gerealiseerd, met de mogelijkheid 
om deze in de toekomst te gebruiken voor een 'belevingsruimte'. De elektrificatie betreft het 
vervangen van twee dieselmotoren door elektromotoren. Eén dieselmotor blijft behouden. Wanneer 
de watersysteemmaatregelen van project A5H zijn uitgevoerd (nieuw boezemgemaal Overwaard, 
afsluitmiddel Achterwaterschap en opening Middelkade) is de dieselmotor niet meer benodigd voor 
het reguliere peilbeheer. 
In april 2020 is een memo besproken in de commissie Middelen waarin o.a. melding wordt gemaakt 
van een verwacht tekort aan uitvoeringskrediet. In april 2022 heeft het CDH een aanvullend 
uitvoeringskrediet van € 620.000 beschikbaar gesteld. In dat bestuursvoorstel werd reeds vermeld 
dat het gevraagde aanvullende krediet naar verwachting ontoereikend zou zijn om de totale 
projectkosten te kunnen financieren.  
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
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Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 14 februari 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. 


