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Geacht college,

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp-verordening tot wijziging van de
Waterverordening waterschap Rivierenland, berichten wij u als volgt.
De tekst en bijlagen van de ontwerp-wijzigingsverordening hebben wij besproken in onze
vergadering van 17 juli jl. Wij zijn het eens met deze stukken en hebben geen inhoudelijke
opmerkingen.
Met betrekking tot de aanwijzing en normering van de voormalige primaire waterkeringen
categorie C concluderen wij dat de kering aan de noordzijde van Bern geen status als regionale
kering krijgt. Alhoewel wij ook zonder deze status de functie van deze waterkering in stand houden
door ons beheer en onderhoud, zouden wij ook kunnen instemmen met een aanwijzing als
regionale kering met een lage normklasse.
Wij bedanken u voor de wijze waarop u ons betrokken heeft in het opstellen van deze documenten.
Wij spreken onze waardering uit over uw aanpak en het constructieve overleg dat heeft
plaatsgevonden in de ambtelijke werkgroep.
Tot slot willen wij u ten aanzien van het Rekenkameronderzoek 'Boven water' (april, 2018) het
volgende meegeven. Op 20 juni 2018 is het rapport in de Statencommissie van Gelderland
besproken. Uw college is verzocht het advies van Rekenkamer over te nemen. Het betreft het
vaststellen van een 6 jarige of een flexibele cyclus. Het gaat dan om het aanwijzen, normeren en
toetsen en het uitvoeren van maatregelen ter verbetering.
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Onze voorkeur gaat uit naar het hanteren van een flexibele cyclus. Wij zijn voorstander van een
doelmatige inzet van menskracht op de dossiers wateroverlast en regionale keringen. Flexibiliteit
betekent dat we beter kunnen meekoppelen en adequater kunnen reageren op klimaatscenario's.
Daarom hechten wij aan het gezamenlijk bepalen van termijnen in plaats van vooraf vastgelegde
cyclus van 6 jaar.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,

J.J.M. Knoops MPM
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M.H.M. Gremmen
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