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

Voorstel Intrekken mandaat vrachtwagenverbod Groot-Ammers 

Besluit 
1.  Het mandaat aan het college van B&W van de gemeente Molenlanden in te trekken voor zowel 

het nemen van een verkeersbesluit als het uitvoeren van het ontheffingenbeleid. 
Daarvoor 
2. De intrekking formeel kenbaar te maken per brief aan de gemeente Molenlanden. 

Context 
Op verzoek van de gemeente Molenlanden heeft het college van dijkgraaf en heemraden op 
5 oktober 2021 een besluit genomen om mandaat te verlenen aan de gemeente Molenlanden om 
een vrachtwagenverbod in te stellen op weggedeelten buiten de bebouwde kom die in beheer zijn bij 
het waterschap. In hetzelfde besluit is mandaat verleend voor het voeren van een 
ontheffingenbeleid. Zowel de gemeente als het waterschap willen op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
dit mandaat intrekken. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 

Voorstel Herziening streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder 

Besluit 
• In te stemmen met de ontwerp-streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder; 
• Het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen en gedurende deze periode (30 

maart t/m 10 mei 2023) een voorlichtingsavond te houden; 
• De bij de ontwerpplannen horende bijlage 2, bestaande uit de toelichting en de bijlagen bij de 

toelichting, bekend te maken via <https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten> 
conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet. 

Context 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 25 november 2011 de herziening van 
de streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder vastgesteld (hierna te noemen "streefpeilenplan 
Groesbeek-Ooijpolder"). Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland, die op 
22 december 2009 in werking is getreden, moet het waterschap peilbesluiten vaststellen voor de 
gebieden die zijn aangegeven op de kaart in bijlage 2 bij de verordening. Deze gebieden zijn 
aangewezen op grond van artikel 5.2 van de Waterwet.  
De verplichting tot het vaststellen van een peilbesluit is alleen opgelegd voor die gebieden waar het 
waterschap onder normale omstandigheden de wateraanvoer en waterafvoer kan beheersen. Voor 
de gebieden waar geen peilbesluiten zijn voorgeschreven, hanteert het waterschap streefpeilen. 
Waterschap Rivierenland legt deze streefpeilen vast in streefpeilenplannen.  
Op grond van de Waterverordening Waterschap Rivierenland wordt een peilbesluit ten minste eens 
in de tien jaar herzien. Het waterschap hanteert de tienjaarlijkse herzieningstermijn ook voor de 
streefpeilenplannen. Het streefpeilenplan Groesbeek-Ooijpolder dateert van 2011 en is aan her-
ziening toe. 
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Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Herziening peilbesluit Alblasserwaard 

Besluit 
• In te stemmen met het ontwerp-peilbesluit Alblasserwaard; 
• Het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen en gedurende deze periode (30 

maart t/m 10 mei 2023) een voorlichtingsavond te houden; 
• De bij het ontwerp-peilbesluit horende bijlage 2, bestaande uit de toelichting en de bijlagen bij 

de toelichting, bekend te maken via <https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten> 
conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet. 

Context 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van 
het peilbesluit Alblasserwaard vastgesteld. De Provincie Zuid-Holland en de Provincie Utrecht hebben 
de herzieningstermijn van 10 jaar losgelaten. In de Omgevingsverordening Provincie Zuid-Holland is 
opgenomen dat peilbesluiten actueel moeten zijn en in ieder geval rekening houden met verande-
ringen in de omstandigheden ter plaatse en met de aanwezige functies en belangen. In de Interim 
Omgevingsverordening 
Utrecht is opgenomen dat peilbesluiten vastgesteld dienen te worden voor de oppervlaktewater-
lichamen in de gebieden waar de wateraanvoer en -afvoer beheersbaar is. Het peilbesluit moet zijn 
afgestemd op de aanwezige functies en belangen in het gebied en moet actueel zijn. Op grond 
hiervan was er de ruimte als waterschap om de herzieningstermijn van 10 jaar voor peilbesluit 
Alblasserwaard los te laten. Door het CDH (12-11-2019) is de herzieningstermijn van het Peilbesluit 
Alblasserwaard verlengd met als doel een goede maaiveldhoogteanalyse te kunnen uitvoeren. Het 
Algemeen Bestuur van het waterschap heeft in haar bestuursvergadering van 18 februari 2022 de 
uitgangspunten vastgesteld hoe in de actualisatie van dit peilbesluit wordt omgegaan met bodem-
daling. Vervolgens is de procedure om het peilbesluit Alblasserwaard te herzien van start gegaan. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Gebiedsuitwerking Watervisie 2050 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de Gebiedsuitwerking van de Watervisie 2050 en deze vast te stellen als 

vertrekpunt in de gesprekken met de gebiedspartners. 
2. In te stemmen met het voornemen deze Gebiedsuitwerking de komende jaren verder aan te 

vullen en te verrijken met nog te maken bestuurlijke keuzes. 

Context 
Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur de Watervisie 2050 vastgesteld. Daarbij is afgesproken om de 
Watervisie specifieker uit te werken voor de vier deelgebieden die we binnen het waterschap 
hanteren. Dit sluit tevens aan op de grote behoefte om in de gesprekken met gebiedspartners over 
omgevingsvisies een gebiedsgerichte koers van het waterschap als vertrekpunt van het gesprek in te 
kunnen brengen. 
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Om de Gebiedsuitwerking al op korte termijn in die gesprekken te kunnen gebruiken, is ervoor 
gekozen in eerste instantie in te zetten op een geografische weergave van bestaand 
waterschapsbeleid, specifiek de Watervisie 2050, het Waterbeheerprogramma 2022-2027 en de 
Waterschapsuitvoeringsprogramma’s Klimaatadaptatie (WUP’s). Deze kaart zal dynamisch worden 
en zal de komende jaren een update krijgen op de momenten dat er op diverse (ruimtelijk relevante) 
discussiepunten bestuurlijke keuzes zijn gemaakt. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouders 
E. Groenenberg en M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Noodklok peilbeheer Natura2000 gebied Zouweboezem 

Besluit 
- Kennis te nemen van de brief van Stichting het Zuid Hollands Landschap van 14 februari 2023. 
- De concept antwoordbrief te versturen. 

Context 
Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft in 2022 de conclusie getrokken op basis van een eigen 
studie en een pilot dat compartimentering en lokale peilverhoging geen haalbare kaart is. En dat in 
combinatie met het door ons gevoerde peilbeheer op het Merwedekanaal / Lingesysteem de 
kwaliteit van het rietland verder achteruit holt. Daarmee komen de instandhoudingsdoelen in 
gevaar. De opgave hoe wel voor de nodige peildynamiek en peilverhoging in de Zouweboezem kan 
worden gezorgd, is daarmee weer actueel.  
Onze mogelijkheden om in het huidige watersysteem een peilbeheer te voeren volgens de wensen 
van Zuid-Hollands Landschap zijn zeer beperkt. De gemaakte verwijten onderschrijven wij niet. Wij 
zijn uiteraard bereid om rolvast mee te denken om te komen tot een structurele oplossing voor het 
natuurvraagstuk in de Zouweboezem.  
Met de antwoordbrief informeren wij Stichting het Zuid-Hollands Landschap hierover. De provincie 
Utrecht ontvangt een kopie van onze brief. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers 2023-2027 

Besluit 
1. De aanleg van natuurvriendelijke oevers (NVO's) op particuliere gronden te stimuleren. 
Daarvoor:  
2. Opnieuw een stimuleringsregeling open te stellen; 
3. Afspraken over de instandhouding van een NVO vast te leggen in een overeenkomst (kwalitatieve 

verplichting); 
4. Vaste vergoedingen te hanteren voor het aangaan van een kwalitatieve verplichting voor de 

grond;  
5. Voor de stimuleringsregeling € 1.000.000 beschikbaar te stellen; 
6. De verordening 'Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers 2023-2027' vast te stellen; 
7. De regeling tussentijds te evalueren. 
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Context 
In 2027 moeten we voldoen aan de KRW-doelstelling (Kaderrichtlijn Water): al het water in Europa is 
dan schoon en gezond. Voor het behalen van de doelen van de KRW in 2027 zien we kansen in het 
stimuleren van particulieren, met name agrariërs. Zij krijgen een verplichting van de rijksoverheid om 
bufferstroken aan te leggen langs (KRW-)watergangen. Een natuurvriendelijke oever (NVO) kan voor 
een groot deel meetellen als bufferstrook. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Voorverkenning dijkversterking Sprok-Sterreschans-Heteren: 

vaststellen trajectaanpak (scope SSH) 

Besluit 
1. Overeenkomstig de uitkomst van de trajectaanpak, de dijkversterking Sprok-Sterreschans-

Heteren (SSH) op te knippen in vier deeltrajecten. 
2. Te starten met de verkenningsfase voor traject D Drielse Dijk (Elden-Heteren).  

Context 
De dijkversterking Sprok Sterrenschans Heteren (38,5 km) staat (met 2 trajecten) geprogrammeerd 
op het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De trajectaanpak in deze fase heeft tot doel te 
zorgen voor een doelmatige aanpak met daarin een voorstel tot indeling in deeltrajecten. 
In 2019 is door het bestuur besloten om SSH te richten op onderzoek en de verkenning uit te stellen. 
Eind 2021 heeft het AB ingestemd om SSH verder op te pakken en een trajectaanpak op te laten 
stellen. Door het in beeld brengen van de waterveiligheids- en ruimtelijke opgaven is een daarop 
afgestemde strategie (trajectaanpak) ontwikkeld. De trajectaanpak resulteert in een voorstel om SSH 
op te knippen in vier deeltrajecten. Voor het bepalen van die volgorde is de (nadere) 
veiligheidsanalyse gebruikt en is de omgeving geconsulteerd. Hiermee wordt een stabiele en 
uitvoerbare scope voor dijkversterking beoogd, met de urgentie (afstand tot de norm) als basis, met 
aandacht voor de omgeving.  
Gestart wordt met de Drielse dijk omdat in dat traject de afwijking van de norm het grootst is en de 
omgevingsopgave het kleinst is.  

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 
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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.  
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 voor wat betreft het vaststellen van de scope en het Algemeen Bestuur voor wat 
betreft de voorfinanciering.  

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 
 
 

Voorstel Kredietaanvraag planuitwerking 'Maatregelen Graafstroom' 

Besluit 
Een krediet van € 297.000 (bruto = netto) beschikbaar te stellen voor de planuitwerking van de 
'Maatregelen Graafstroom'. 

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 18 oktober 2019 heeft de Stuurgroep A5H voor de watersysteemmaatregelen in de boezem 
Graafstroom en voor de polder Laag-Blokland de voorkeursontwerpen vanuit de verkenningsfase 
vastgesteld.  
De ruimtes langs de boezemkades van de Graafstroom zijn intensief bebouwd; huizen, wegen en 
ondergrondse infrastructuur liggen dicht tegen de kades aan. Dit maakt het lastig en duur om kades 
te verhogen en te versterken. Door het loskoppelen van het oostelijk deel van de Graafstroom, in 
combinatie met de wijziging afwatering polder Laag-Blokland naar de Overwaard, wordt de 
kadeverbeteringsopgave van de boezem Graafstroom met 3,5 km verkleind. De benodigde water-
systeemmaatregelen bestaan uit een afsluitmiddel in de Graafstroom nabij de Giessendamse 
Binnenvliet, een overlaatvoorziening aan het einde van de Graafstroom nabij Vuilendam, 
aanpassingen in het watersysteem in polder Laag-Blokland en een nieuw poldergemaal in Ottoland. 
Momenteel bevinden de 'Maatregelen Graafstroom' zich in de planuitwerkingsfase, waarin de 
voorkeursalternatieven verder uitgewerkt worden tot Voorlopige Ontwerpen, de benodigde gronden 
worden aangekocht en het realisatie contact wordt opgesteld.  

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

Voorstel Gebiedsprogramma A5H: kadeversterkingen bebouwde 

kades - fase Voorverkenning 

Besluit 
1. De kadeversterkingen van de bebouwde kades en de HBO in de Alblasserwaard voor te bereiden. 
2. Het reeds in de Meerjarenbegroting voorziene bruto krediet van EUR 200.000,-- (bruto krediet = 

netto krediet) beschikbaar te stellen voor deze Voorverkenning. 
Daarvoor: 
3.  Het budget af te splitsen vanuit het bestaande project met UBW-nummer 100715. 

Context 
De basis voor het Gebiedsprogramma A5H is de visie op een robuuste en klimaatbestendige 
inrichting van het watersysteem van de Alblasserwaard in 2030. Het AB heeft deze visie in 2017 
vastgesteld. Daaropvolgend is het onderzoeksprogramma gestart om tot aangescherpte 
uitgangspunten te komen voor een doelmatige kadeversterkingsopgave. Deze zijn toegepast op de 
herbeoordeling van de 1e tranche kadeversterking. Deze onbebouwde kades zitten nu in de 
planuitwerkingsfase. 
Het gevraagde krediet wordt gebruikt voor de start van de Voorverkenning voor bebouwde kades 
met een waterveiligheidsopgave. Het betreft regionale keringen langs de boezemwateren 
Alblas/Graafstroom en Giessen. Kenmerkend voor deze kades is het multifunctioneel gebruik 
vanwege intensieve lintbebouwing. Ook de kades rond de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO) 
worden in deze voorverkenning opgenomen.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.H.M. Gremmen 
 
 

Voorstel Jaarverslag en jaarrekening 2022 

Besluit 
1. De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2022 als volgt vast te stellen: 

a. het totaal van de kosten: € 241.843.830 
b. het totaal van de opbrengsten: € 249.064.122 
c. voordelig exploitatieresultaat: € 7.220.292 

2. In te stemmen met het vormen/ opheffen van de volgende voorzieningen en reserves: 
a. Vormen van de bestemmingsreserve Wegwerken achterstanden bedrijfsvoering. Hieraan € 

700.000 te doteren uit het voordelig resultaat 2022; 
b. Vormen van de voorziening IKB; 
c. Vormen van de voorziening Vitaliteitsuren; 
d. Opheffen van de bestemmingsreserve Torwash onderzoek; 
e. Opheffen van de bestemmingsreserve Aanpak oeverherstel A-watergangen; 
f. Opheffen van de bestemmingsreserve Oninbare vorderingen belasting 2021 a.g.v. corona. 

3. In te stemmen met een dotatie van € 1.022.540 (a.g.v. voordelig resultaat afgeronde 
dijkversterkingsprojecten) aan de bestemmingsreserve Afschrijving HWBP. 

4. Het resterend voordelig exploitatieresultaat (= resultaat minus besluit 2a en 3) ad € 5.497.752 
ten laste/gunste te brengen van de egalisatiereserves:  
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Watersysteem € 5.171.713 voordelig 
Zuivering € 801.774 nadelig 
Wegen € 1.127.813 voordelig 
Totaal € 5.497.752 voordelig 

5. De overschrijdingen op de lasten van de volgende programma's alsnog formeel te bekrachtigen:  
- Waterveiligheid € 0,3 miljoen 
- Watersysteem € 0,4 miljoen 
- Waterketen € 4,0 miljoen 
- Middelen € 0,7 miljoen 

6. De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31 december 2022 van in totaal 
€ 79.000 alsnog formeel te bekrachtigen (details in bijlage 11b van de jaarrekening). 

Context 
Met de jaarstukken legt het waterschap verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2022. 
De jaarstukken 2022 zijn opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Beleidsvoorbereiding en 
Verantwoording Waterschappen (BBVW) en sluiten aan bij de opzet van de begroting 2022. 
De jaarstukken bestaan uit: 
- Het jaarverslag met daarin opgenomen de programmaverantwoording, waarin we ingaan op de 

mate waarin doelstellingen zijn behaald en tegen welke kosten dat is gebeurd; 
- De jaarrekening met daarin opgenomen de exploitatierekening naar programma's, naar 

wettelijke taken en naar kosten en opbrengstensoorten. 
- De bijlagen. 
 
In hoofdstuk 7 van het document is de controleverklaring van de accountant opgenomen. Deze 
verklaring geeft op basis van de uitgevoerde controle (conform art. 109 van de Waterschapswet) aan 
of: 
- de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en 

samenstelling van het vermogen; 
- de baten en lasten, evenals de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; 
- de jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsvoorschriften; 
- het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; 
- de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Algemeen Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 
 
 
 
 

Overige zaken 
 

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


