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

Voorstel Verantwoordingsrapportage 2022 Basisregistraties 

grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO) 

Besluit 
1. Zich te verantwoorden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door 

middel van de verantwoordingsrapportage 2022 Basisregistraties grootschalige topografie (BGT) 
en ondergrond (BRO).  

Daarvoor: 
2 Deze verantwoordingsrapportage te laten ondertekenen door de dijkgraaf en de secretaris-

directeur namens het College van Dijkgraaf en Heemraden.  

Context 
In december 2022 heeft Waterschap Rivierenland de zelfevaluaties voor de basisregistratie 
ondergrond (BRO) en de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) ingeleverd. In januari 2023 is 
het basisrapport ontvangen met de berekening van de scores.  
Voor beide registraties zijn zowel datakwaliteit, borging van proces en gebruik in afgelopen jaren 
stapsgewijs verbeterd en voldoen ruimschoots aan de gestelde criteria.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G.V. den Hartog 

Voorstel Projectplan Waterwet voor Aanpassing waterkering 

Waalfront Nijmegen: vastleggen optie buitentalud 

Besluit 
Het buitentalud van de waterkering Waalfront Nijmegen te realiseren door handgaving van het 
bestaande buitentalud met levensduur verlengende maatregelen. 

Context 
In de ontwikkeling Waalfront Nijmegen wordt dijkverbetering meegekoppeld met de 
gebiedsontwikkeling van het Ontwikkelbedrijf Waalfront (OBW).  
Voor de werkzaamheden aan de waterkering is een Projectplan Waterwet vastgesteld. In hoofdstuk 
4, paragraaf 4.1 van het Projectplan Waterwet is de inrichting van het buitentalud in het deelgebied 
Waalkwartier vastgelegd. Het projectplan biedt voor dit onderdeel flexibiliteit en een basis om 
nadere keuzes te maken ten aanzien van de ruimtelijke inpassing.  

Naast het projectplan is er ook een realisatieovereenkomst afgesloten. In de realisatieovereenkomst 
staat (onder andere) dat partijen, voorafgaand aan de overdracht van het Waterstaatswerk aan het 
Waterschap, een beheer- en onderhoudsplan opstellen waarin zij afspreken wie verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud van welk deel van het waterstaatwerk, gebied of gebruiksobject en 
welke beheer- en onderhoudsmaatregelen met welke frequentie getroffen worden.  

Partijen wensen de keuze uit het Projectplan Waterwet vast te leggen en daarmee de keuze van een 
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juridische basis te voorzien. Deze keuze vormt vervolgens het uitgangspunt voor:  
a. de verdere uitwerkingsfase naar een definitief uitvoeringsontwerp voor de 

gebiedsontwikkeling en  
b. het op te stellen beheer- en onderhoudsplan.  

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Voorstel Reactie op definitieve programmering HWBP 2024-

2029/2035 

Besluit 
1. De Programmadirectie/Programmabestuur dringend te verzoeken om in de komende 

programmering van het HWBP voldoende programmeerruimte en financiën te reserveren en de 

benodigde programmering en financiering voor Waterschap Rivierenland daarin een plek te 

geven; 

2. Een brief te versturen aan de Programmadirectie om invulling te geven aan ons verzoek; 

3. De heemraad waterveiligheid en programmadirecteur HWBP te verzoeken hierover de nadere 

afstemming met het landelijke HWBP te zoeken en het CDH te informeren over de resultaten.  

Context 
Op 9 september 2022 hebben wij ter consultatie de ontwerpprogrammering HWBP 2024-2029 
ontvangen. We hebben hiermee niet ingestemd, omdat het enerzijds een onevenredig grote 
financiële druk legt op ons waterschap en anderzijds te weinig ruimte biedt voor nieuwe projecten 
die nodig zijn om continuïteit te waarborgen. De programmering is desondanks in december 2022 
vastgesteld door het landelijke Programmabestuur van het HWBP. Waterschap Rivierenland heeft de 
definitieve programmering inclusief de nota van beantwoording ontvangen. Hieruit blijkt dat 
aanvullend aan het ontwerpprogramma nog nadelige mutaties toegevoegd zijn aan de 
programmering, waarvan de impact groot is. Voor het project Sprok Sterreschans Heteren (SSH) dat 
dit jaar start met de verkenningsfase, is het gehele bedrag voor de realisatiefase buiten de 
programmering geplaatst. Voor onze benodigde werkvoorraad en financiering is dit een ongewenste 
situatie. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
M.P. Laeven 

Overige zaken 

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


