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CDH 28 februari 2023 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 28 februari 2023 zijn de volgende besluiten genomen. 
 

Voorstel Aanpassing algemene regels WT 3. Beschoeiing en WT4. 

Damwand 

Besluit 
De gewijzigde algemene regels WT 3. Beschoeiing en WT4. Damwand met bijbehorende 
principetekeningen vast te stellen. 

Context 
Waterschap Rivierenland ontvangt veel aanvragen om vergunning en meldingen voor het plaatsen 
van damwanden en beschoeiingen. Omdat het onderscheid tussen een damwand en een beschoeiing 
onduidelijk is, blijft het een onderwerp van discussie tussen aanvrager en waterschap en kan het 
leiden tot waterstaatkundige nadelen. Om deze nadelen te voorkomen, meer duidelijkheid te 
scheppen en de mogelijkheden voor de burgers te vergroten, worden de algemene regels voor 
beschoeiingen (WT3) en damwanden (WT4) aangepast. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 

Voorstel Herwaardering veiligheidsnormen boezemkades 

Alblasserwaard 

Besluit 
Om namens het College van Dijkgraaf en Heemraden een brief te sturen aan Gedeputeerde Staten 
waarin we vragen: 
1. In te stemmen met de conclusie dat de veiligheidsnorm van een deel van de boezemkades 

gewijzigd kan worden van IPO-klasse III naar IPO-klasse I.  
2. Op korte termijn aan de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland voor te stellen de 

omgevingsverordening op dit punt aan te passen. Dit met het oog op voortgang van een aantal 
kadeversterkingsprojecten.  

3. Gezamenlijk met provincie Zuid-Holland een participatieproces te starten om de relevante 
stakeholders te informeren over de wijziging van de veiligheidsnormen in de 
omgevingsverordening. 

4. De inhoudelijke voorbereiding op besluitvorming omtrent herwaardering van de resterende deel 
van de boezemkades in de Alblasserwaard met een vergelijkbaar proces in 2023 te starten.  

Context 
De boezemkades in de Alblasserwaard zijn in het verleden aangewezen als regionale kering voor-
namelijk met de IPO-veiligheidsnorm klasse III. Bij die keuze hebben ook bestuurlijke overwegingen 
een rol gespeeld. In 2021 is Waterschap Rivierenland in samenwerking met Provincie Zuid-Holland 
gestart met onderzoek naar de herwaardering van de veiligheidsnormen van een deel van de 
boezemkades. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de norm voor een deel van de boezemkades in 
de Alblasserwaard gewijzigd kan worden van IPO-klasse III (1/100 per jaar) naar IPO-klasse I (1/10 per 
jaar). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 
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Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 

Voorstel Beantwoording brief Stichting ARK en K3 Gebieds-

ontwikkeling Ooijse Graaf 

Besluit 
Een antwoordbrief te verzenden als reactie op de ontvangen brief van Stichting ARK en K3. 

Context 
Stichting ARK en K3 zijn initiatiefnemers voor een gebiedsproces in de Ooijpolder met als doel het 
realiseren van een klimaatbuffer en vernatting van het N2000 rietmoeras Ooijse Graaf. Daarbij is de 
wens van initiatiefnemers om het streefpeil in het gebied te verhogen waarbij uit hydrologisch 
onderzoek is gebleken dat op diverse percelen (landbouw en bebouwing) natschade kan optreden. 
Initiatiefnemers verzoeken het waterschap nader onderzoek te doen naar deze natschade en 
mogelijke compenserende maatregelen. In de reactiebrief is aangegeven dat voor het waterschap 
eventuele vervolgstappen eerst aan de orde kunnen zijn nadat het gebiedsproces door de 
initiatiefnemers is afgerond en er is gekomen tot een breed gedragen inrichtingsplan en met 
perceeleigenaars overeenstemming is bereikt over de natschade en eventuele compenserende 
maatregelen. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn de besluiten van het CDH van 28 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. 
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