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Geachte heer De Boer.

Bij e-mail van 2 februari 20f8 verzoekt u het dagelijks bestuur om een overzicht van de sedert 1 april 2015
tot en met 31 december 2018 gemaakte buitenlandse reizen door het directieteam, dagelijks bestuur en
dijkgraaf. U vraagt naar de functionarissen die de rcis gemaakt hebben, de periode waanop de reis en het
buitenlandse verblijf betrekking had, de bestemming en het doel van de reis, de daarmee voor het

Waterschap Brabantse Delta gemoeide kosten en het resultaat dat de reis voor het waterschap heeft

opgeleverd.

In de bijlage bij deze brief treft u het gevraagde overzicht aan. Het bijeenbrengen van de informatie en
controleren heeft iets langer geduurd. Hiervoor onze excuses. Het ovezicht is zoveel mogelijk chronologisch
en per reis gerangschikt. Steeds is vermeld welke functionarissen de reis hebben gemaakt. De voor het
waterschap gemoeide reis- en verblijftosten zijn steeds per persoon vermeld. Bestemming. doel en resultaat
zijn eveneens opgenomen,
W¡j kunnen u nog melden dat buitenlandse dlenstreizen van dijkgraaf, DB- en DT-leden steeds vóóraf gemeld
en goedgekeurd worden door het DB en dat achteraf verslag wordt gedaan van de reis. In voorkomende
gevallen zullen wij het algemeen bestuur via een mededeling informeren.

In het verlengde van uw vragen hebben wiJ in onze vergadering besloten éénmaal per jaar met het algemeen
bestuur in gesprek te gaan over de buitenland-portefeuille. In dat kader zullen wij dan ook steeds een

overzicht vèrstrekken van de gemaakte buitenlandse reizen door het direct¡eteam, dagelijks bestuur en
dijkgraaf. Dit overzicht zullen wij dan in juni bij de behandeling van de Jaarrekening verstrekken.
(de eerste keer bij de Jaarrekening 2018), Ons inziens komt dit de transparant¡e ten goede.
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u hlcrmeevoldoendetêhebùen gnmnneq¿- ûdthetvragen op b*va¡ l¡et
rcakrnant v¡n orde AB norfu¡ uw w€En en mtüqlrden geagendeerd vær de wrgederlrg van 25 fil
20f8. Overeenlomstig de spêhcgels van H aþenrcen besün¡r uordsr ur vrqen en oft¡ añroord d.üop
ækaan deowigeAB-leden terkermbgpùradtìrit de nebclë van het ulatersúap.
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Sêæl- Zuid{oræ
13-18 aoril 2O15
Interrrationaal funrm voor watemerelateerde Dþblerneft
€ 1316,26
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VeÊ€genwoo;d¡gjng Nederf¡n<lse waterschappen en versbìr¡ging

internatbnale bcduurliike ontåtien.
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Cro¡¡ bordor l¡rr¡

eonomþ cn armoedebestrijd¡ng.

€ lo89,0l
Versteviging intemationale besuurliJke contacten

lvml- I Lid Dirr¿tlrt¡rrn
Lund- Zwcdcn

rattor tulugln¡¡ùchc¡r

lt-4-2016
Besorck¡na Dartners in Phado oroiect

e 249,70
P¡lot plant resultaten van bioplastic w¡nning in Lund

DB-lld oottrfi¡ulllolroud.r Zulvcrln¡röchcot
Lund- Zweden

11&12-4-2016
Besorcklno Dartners in Pharlo orotect
€ 469,19
Pllot plant rcsultaten van bioplastic wlnning in Lund
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Lld Dl¡octlotcrm rcctor lcdrflñvoodn¡ (mrt
bedrllfrkundlocì

weer
datum

Wenen. Oostenriik
2L en 22 seotember 2016
Besoreken Cross Border lease afhandelino met Heinrlch en Mortinqer

doel
De daarmee voor het

€674,73

waterschap gemoelde
kosten
Resultaat voor het
watersehan

Afronding Cross border lease

World Wetcr Confcr¡ncc I Exhlbition 2016
Wie
Lld Dl¡rctlctorm, aactor Wrtaruvltcmcn
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N

De daarmee voor het

w*erscttp

Arrfâl¡ã-

!!.1¿l Oktohen 2116
-Dednanre aan World Water Gonhrenoe

gemoeid,e

t ErhiHtil¡n 2O16 van de
InÞrnational W*er fssociation GfúA)
-Deelnarne aan Intemational Regulatorc Ftum v¿n de Intern*iond
ìtater Asociation IIWA: invitetbn onlv)
€ l0{8,q, (overigre rcis- en verbliJftosten via Persoons Geùorden
Btdget).

kosten
Resultaat voor het
wat€rscñap

ilrtlond fth

Kennisontuild<eling en netrverkontwikkeling op het gebied van
fpvernanqe, regulering en participatie van waterbchcer en innovaties op
het gebied van watrrbeheer, energie- gmndstollerugwinning,
waterkwaliteit (blauwalg) en sensorisering van meetnctten; ld¡maðt
stress (dmog, nat) en dties of the fururc; bruikbaar voor de lange
tern¡iin koers van het waterùcheer firrcl ontwikkelinq v€rkeer$rcn)

l Srnlt$on Xrh

Pll

Soullr

wie

G-rrfrlhdlptft¡¡r

waarheen

Pnetoriå. Zuid-Afrike

dah¡m/periode

ffricr

.4-9juli2O16
¡5

-

16 september 2016

.19 ¡22

doel

de daarmee voor het
watcrschap gemoeide

26 november 2016
25 januari 2017
o11 - l8 fiebruari 2017
e25 - 3l maart 2017
oll mel - I Juni 2017
rl9 - 27 juni 2017
¡19 - 28 juli 2017
¡24 - 3O september 2017
rl2 - 19 oktober 2017
¡3O november - I december 2O17
Strategische advisering tÞpartment Water and Sanitatlon Zuid-Afrika
inzake ontwikkeling en implementatie van National Water &. Sanitation
Master Plan voor heel Zuid-Afrika; confiorm verzoek van Watergezant
Henk Ovink en overeenkomst ministerle Infrastructuur en Waterstaat
lvh. Inhastructuur en Milieu) met waterschao
Gcen (Kosten voor rekening Ministerle lnfrastructuur en Waterstaat.

kosten

resultaat voor het
watercchao

Goede naåm van het waterschap inzake lntemationale advisering en
semenwer*ino-

l(noflrhor I - Gor¡frrrntio
Secntrrl¡-dlnctcur

wte
waarheen

datum/oerlode
doel
de daarmee voor het
waterschap gcmoclde

Boksburo ljohannesburo). Zuid-Afrika
18 -21 november 2016
Evaluatle resultaten Klngfisher I proJect + ontwlkkellng doelen
Kinoflsher Il omiect
€ 649,65

kosten

resultaat voor het
waterschap

Versterklng van samenwerking met Vaal River Catchment Management
Agency, DWS en Zuid-Afrl kaanse Klngflsher- partners;
Presentatie "Perspectives on the NW&SMP for South Africa" door Fred
van Zvl en Hein van Stokkom.

Kcnnlrm¡klnorbcrock dcoutÉ Wetcr orovinclc Antwcroon
Vml D[kgreaf, DB-lld po¡tcfculllohoudcr Wrtcnyrtcmcn (mct
bclrldrmrdowcrkcrì

wie

waarheen
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doel

Antweroen. Beloië
15 februarl 201-7
Het doel van het bezoek wås om te komen tot betere werkafsoraken
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de d¡¡rmee voorhet

w@gcriloch{e

w&r*uralitCL
€ 55,{4.
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Intenrationale samenrerking en ærst€n
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Somersat- lJnited l(nodonr
1-3 maart 2Ol7
Lid Bmbentse deleoatie
Geen (Kosten yoor rekening provincie Noord-Brabant)

dah¡m/oe¡iode
doel
de daarmee voor het
watecdnp gemoeHe
kosùèn

resultaat voor het
watersdrap

Zuidwest Engeland is met zijn natuur- en waÞrorgan¡sat¡es
¡nteressðnt voor de provincie Noord-Brabant. Gedurende het
werkbezoek stdtden onderrverpen watlrovcrlast en wtertekorten

fonnl¡nrrHn¡rDo¡f bur¡ün 6r lloo¡.krrûl
DHld portcfiautllohoudor W¡t¡rrVúrrnt (mct
bdddr¡n¡dlrqt¡rrì
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Hmastraten- Belaië
27 maaft.2Ot7

€ 15,84
Intemationale samenwerking en versteviging bestuurl¡jke contacten
over waterstaatkundlge aangetegenheden met betrekklng tot
grensoverschrijdende wateren naar het behecrgebied van het
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