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Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds 1 juli 2011 de officiële bekendmakingen
digitaal via een waterschapsblad. Dit is te vinden op:
www.brabantsedelta.nl/waterschapsblad
Daarnaast kunt u de bekendmakingen en de bijbehorende stukken vinden op
www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen In het waterschapsblad vindt u onder meer
nieuwe verorderingen, beleidsregels, (voorgenomen) besluiten van vergunningen en
aankondigingen van openbare vergaderingen van het algemeen bestuur.
Inhoud:
• Bekendmaking van de eerste wijziging besluit primaire mandatering waterschap
Brabantse Delta 2010
• Bekendmaking van de eerste wijziging besluit ondermandatering secreatis-directeur 2010
• Publicatie 11UT011328 Boomkwekerij L.A. Oostvogels
• Publicatie 11UT012139 Bredestraat te Rijen
• Publicatie 11UT012230 't Vaartje 34-36 te Waspik
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BEKENDMAKING VAN DE EERSTE WIJZIGING BESLUIT
PRIMAIRE MANDATERING WATERSCHAP BRABANTSE DELTA
2010
De secretaris-directeur van het waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat in de vergadering van 1
november 2011 is besloten tot vaststelling van de Eerste wijziging besluit primaire mandatering waterschap
Brabantse Delta 2010. In deze wijziging wordt de bevoegdheid tot vaststelling van bepaalde projectplannen
ingevolge artikel 5.4. van de Waterwet en de bevoegdheid tot ondertekening van bevestigingen in het kader
van subsidieverantwoording, door het dagelijks bestuur gemandateerd aan de secretaris-directeur
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Tegen vaststelling van dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken & Vastgoed, telefoonnummer
076-5641000.

TEKST BESLUIT:
Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta;
gelet op de Waterschapswet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
vast te stellen de Eerste wijziging op het besluit primaire mandatering waterschap Brabantse Delta 2010
Artikel I
Het besluit primaire mandatering waterschap Brabantse Delta 2010 wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 14 wordt een nieuw lid toegevoegd luidende:
7. het vaststellen of wijzigen van projectplannen ingevolge artikel 5.4. van de Waterwet voor de aanleg of
wijziging van:
a) een schouwpadduiker of dam met duiker;
b) een poort, afrastering of vergelijkbare afsluiting op een waterstaatswerk;
c) een stuw, afsluiters, terugslagkleppen, krooshekreiniger, e.d.;
d) beschoeiing in oppervlaktewaterlichaam, bodem- en oeververdediging;
e) kabels, (peil)buizen en leidingen onder of in oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen;
f) een brug, gemaal of sluis;
g) voorzieningen ten behoeve van inlaten van maaiboot of verzamelen maaisel;
h) een oppervlaktewaterlichaam;
i) een waterstaatswerk door grondboringen;
j) andere functioneel vergelijkbare waterstaatswerken;
mits de uitvoering van de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk valt binnen de exploitatie-uitgaven of is
aan te merken als een door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gemandateerde
instandhoudingsinvestering.
B
Artikel 21, lid 1, onderdeel i, komt te luiden:
i. het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en subsidies en het afgeven van een bevestiging met het
bijbehorende financieel overzicht in het kader van subsidieverantwoording.
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Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Artikel III
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Eerste wijziging besluit primaire mandatering waterschap Brabantse
Delta 2010’.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 1 november 2011.
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. Van Stokkom
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BEKENDMAKING VAN DE EERSTE WIJZIGING BESLUIT
ONDERMANDATERING SECREATIS-DIRECTEUR 2010
De seretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat hij op 1 november 2011 de Eerste
wijziging besluit ondermandatering secretaris-directeur 2010 heeft vastgesteld. In deze wijziging mandateert de
secretaris-directeur zijn bevoegdheid tot het vaststellen van projectplannen door aan het hoofd afdeling
Plantoetsing & Vergunningen en zijn bevoegdheid tot ondertekening van bevestigingen in het kader van
subsidieverantwoording aan het hoofd sector Financiën & ICT.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Tegen vaststelling van dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken & Vastgoed, telefoonnummer
076-5641000.

TEKST BESLUIT:
De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta;
gelet op de Waterschapswet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
BESLUIT:
vast te stellen de Eerste wijziging besluit ondermandatering door secretaris-directeur 2010
Artikel I
Het register als bedoeld in artikel 1, lid 1, van het besluit ondermandatering door secretaris-directeur 2010,
wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan hoofdstuk I, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd luidende:
Onderdeel C. Projectplannen
Activiteit

Ondergemandateerde

Het vaststellen of wijzigen van projectplannen ingevolge artikel 5.4. van hoofd afd. Plantoetsing &
de Waterwet voor de aanleg of wijziging van:
vergunningen
a) een schouwpadduiker of dam met duiker;
b) een poort, afrastering of vergelijkbare afsluiting op een
waterstaatswerk;
c) een stuw, afsluiters, terugslagkleppen, krooshekreiniger, e.d.;
d) beschoeiing in oppervlaktewaterlichaam, bodem- en
oeververdediging;
e) kabels, (peil)buizen en leidingen onder of in
oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen;
f) een brug, gemaal of sluis;
g) voorzieningen ten behoeve van inlaten van maaiboot of
verzamelen maaisel;
h) een oppervlaktewaterlichaam;
i) een waterstaatswerk door grondboringen;
j) andere functioneel vergelijkbare waterstaatswerken;
mits de uitvoering van de aanleg of wijziging van het waterstaatswerk
valt binnen de exploitatie-uitgaven of is aan te merken als een door het
algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gemandateerde
instandhoudingsinvestering.
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B
Aan hoofdstuk IV, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd luidende:
Activiteit
3

Ondergemandateerde

Het afgeven van een bevestiging met bijbehorend financieel overzicht sectorhoofd Financiën & ICT
in het kader van subsidieverantwoording

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Artikel III
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Eerste wijziging besluit ondermandatering door secretaris-directeur
2010’.

Aldus vastgesteld op 1 november 2011,
De secretaris-directeur
ir. H.T.C. Van Stokkom
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Publicatie 11UT011328 Boomkwekerij L.A. Oostvogels
Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het een vergunning heeft verleend
ingevolge de Waterwet aan Boomkwekerij L.A. Oostvogels, Nieuwmoerseweg 30, 4885 KK te Achtmaal. De
vergunning is verleend voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, in kwaliteitsbeheer bij
waterschap Brabantse Delta.
Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.
De vergunning en de bijbehorende bescheiden liggen vanaf 11 november 2011 gedurende zes weken op de
volgende plaatsen ter inzage:
•
Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via
telefoonnummer 076 564 15 01.
•
Gemeente Zundert, gemeentehuis Zundert, Sector Grondzaken, Bredaseweg 2, elke werkdag van
09.00-12.00 uur.
Tot en met 22 december 2011 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de sector
bestuursrecht van de Rechtbank Breda, Postbus 90110, 4800 RA Breda. Het instellen van beroep is alleen
mogelijk voor de volgende personen:
1. Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.
2. Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen eventuele wijzigingen die zijn aangebracht bij het nemen
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
3. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te
hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.
Het indienen van een beroepschrift schorst het genomen besluit niet. Als een beroepschrift is ingediend kan ook
een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus
90110, 4800 RA Breda worden gericht.
Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
•
naam en adres indiener;
•
dagtekening;
•
omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
•
een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
•
handtekening verzoeker.
Zo mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee waarop het bezwaarschrift betrekking heeft.
De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet
op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de uitspraak op het
ingestelde beroep in redelijkheid niet kan worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
U kunt een verzoek tot een voorlopige voorziening en het instellen van een beroep digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtsspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor nadere informatie met betrekking tot de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling plantoetsing
& vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.
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Publicatie 11UT012139 Bredestraat te Rijen
De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat een vergunning is verleend met
besluitnummer 11UT012139, bekend gemaakt op 15 november 2011, ingevolge de keur waterschap Brabantse
Delta.
De vergunning is verleend voor het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de
Bredestraat 67 te Rijen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag
na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur
van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
•
naam en adres indiener;
•
dagtekening;
•
het nummer van de vergunning;
•
de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
•
handtekening indiener.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan
ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus
90112, 4800 RA te Breda worden gericht.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtsspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor inzage van de verleende vergunning kunt u bellen naar telefoonnummer 076 564 13 45.
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Publicatie 11UT012230 't Vaartje 34-36 te Waspik
De secretaris-directeur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat een vergunning is verleend met
besluitnummer 11UT012230, bekend gemaakt op 16 november 2011, ingevolge de keur waterschap Brabantse
Delta.
De vergunning is verleend voor het verleggen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam, het dempen van
een categorie C oppervlaktewaterlichaam en het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak op een
categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen in volledig beschermd gebied ten behoeve van een
nieuwbouwproject in het plangebied ’t Vaartje 34 – 36 te Waspik.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag
na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur
van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
•
naam en adres indiener;
•
dagtekening;
•
het nummer van de vergunning;
•
de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
•
handtekening indiener.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan
ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Postbus
90112, 4800 RA te Breda worden gericht.
U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtsspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor inzage van de verleende vergunning kunt u bellen naar telefoonnummer 076 564 13 45.
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