Technische vragen en antwoorden AB 12 juni 2013
Toezegging AB-vergadering 15 mei 2013
Tijdens de AB-vergadering op 15 mei 2013 is toegezegd dat de AB-leden de juiste versie van tabel 2 van de
Kadernota 2014-2024 krijgen toegestuurd.
Hieronder treft u de juiste versie van de tabel aan. In de eerdere versie (zoals opgenomen in de concept
Kadernota) was in de kolom „Begroting 2013‟ het bedrag „CBL reserve 1-1‟ opgeteld bij het bedrag
„Egalisatiereserve per 1-1‟. Hierdoor ontstond een dubbeltelling.
Bij de definitieve opmaak van de Kadernota zal de juiste versie van de tabel worden verwerkt.
Integrale financiele positie
x€ 1.000

Begroting
2013 2014*

Egalisatiereserve per 1-1
Algemene/calamiteiten reserve 1-1
CBL reserve 1-1
totale reserve per 31-12

5.922
6.696
7.456
20.074

Netto lasten
Belastingopbrengsten
Onttrekking reserves
onttrekking egalisatietreserves

107.909
-106.374
-1.535
-1.535

onttrekking cbl

-1.253

7.158
6.300
6.343
19.801

2015

2016

4.197
5.712
5.207
15.117

2.692
5.760
4.015
12.467

kadernota 2014-2024
2017
2018
2019
836
5.796
2.763
9.395

148
5.820
1.448
7.416

2020

2021

2022

2023

-435
5.868

-639
6.060

-479
6.216

-188
6.432

264
6.516

5.433

5.421

5.737

6.244

6.780

111.844 114.508 119.781 124.788 133.514 138.585 143.552 148.183 152.069 155.075
-108.883 -113.051 -117.960 -124.124 -132.979 -138.574 -143.868 -148.690 -152.605 -155.075
-2.960
-1.457
-1.820
-664
-535
-11
316
507
536
-2.960
-1.457
-1.820
-664
-535
-11
316
507
536
-1.136

-1.193

-1.252

-1.315

-1.448

afname/toename egalisatiereserve
t.g.v. algemene reserve
-48
-36
-24
-48
-192
-156
-216
-84
-264
afname/toename
algemene/calamiteitenreserve
-588
48
36
24
48
192
156
216
84
264
totale reserve per 31-12
17.286
15.117
12.467
9.395
7.416
5.433
5.421
5.737
6.244
6.780
6.780
Algemene/Calamiteitenreserve
(incl.wachtgeldreserve € 1.976)
6.696
5.712
5.760
5.796
5.820
5.868
6.060
6.216
6.432
6.516
6.780
egalisatiereserve 31-12
4.387
4.197
2.692
836
148
-435
-639
-479
-188
264
0
CBL reserve 31-12
6.204
5.207
4.015
2.763
1.448
vrijval switch WBD en SNB**
11.175
11.175
11.175
11.175
11.175
11.175
11.175
* De startpostitie van de reserves in 2013 is hoger geworden dan in de begroting 2013 is aangenomen, door een meevallend resultaat over 2012. Hierdoor
de totale reserves begin 2013 niet € 20 miljoen maar 22 miljoen. Vanaf 2014 is rekening gehouden met deze hogere startpositie
** vrijval switch WBD en SNB is vooruitlopend op besluitvorming opgenomen maar wordt niet ingezet voor tariefegalisatie

Toezegging AB-vergadering 15 mei 2013
Tijdens de AB-vergadering op 15 mei 2013 is toegezegd dat de AB-leden nog een kostenspecificatie krijgen
voor het opstellen van een nieuw Waterbeheerplan.
Hieronder treft u de kostenspecificatie aan.
Begroting per
kostensoort
Interne kosten sal
e.d
Rentebijschrijving
Project Voorlichting
Onvoorzien/Diversen
Advieskosten
Voorbereid
Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

Vorig WBP

€ 1158,24

€120.933,74

€117.757,22

€41.045,09

€5.477,54

€286.371,83

€665.0000,=

€400,=

€9.100,=
€8000,=
€10.000,=
€5.000,=

€23.000,=

€0,00

€35.000,=
€16.000,=
€50.000,=
€160.000,=

€90.000,=
€37.000,=
Ca 10%
€200.000,=

€73.145,09

€28.477,54

€547.371,83

€992.000,=

€14.000,=

€20.000,=
€91.000,=

€2.500,=
€8000,=
€20.000,=
€50.000,=

€15.158,24

€232.33,74

€198.257,22

Toezegging AB-vergadering 15 mei 2013
Tijdens de AB-vergadering op 15 mei 2013 is aan de fractie gezond Water toegezegd dat dat er nog nadere
informatie gegeven wordt met betrekking tot de gestelde vraag “Klopt het dat over het algemeen het
grondwaterpeil in West Brabant te laag is? (zie de diverse publieksvriendelijke peilschalen).”

Informatie
Ten behoeve van de evaluatie van de KRW heeft de provincie recent een evaluatie van de grondwaterstanden
uit laten voeren. Onderdeel daarvan is een trendanalyse naar de algemene tendens van het grondwater in
Brabant over decennia. Die trend laat zien dat de grondwaterstanden vanaf 1950 gedaald zijn. Vanaf de
jaren ‟80-‟90 treedt er een stijgende trend op. De grondwaterstanden zijn nu weer ongeveer op het peil van
de jaren ‟70.
Deze algemene trend neemt niet weg dat de situatie lokaal anders kan zijn. De algemene trend treedt niet
overal even snel en even zichtbaar op. De publieksvriendelijke peilschalen geven echter de lokale situatie
weer op dat moment. Daarbij wordt de grondwaterstand afgezet tegen wat wenselijk is op die plaats gezien
de lokale functies. Het kan dus zo zijn dat de grondwaterstand in de omgeving over het algemeen goed is,
maar gezien de natuurfunctie op die plaats toch nog niet goed genoeg.
Technische vragen CDA-fractie AB-vergadering 12 juni 2013
3.a.6. Meldingen besluiten volgens delegatiebesluit 2012.
Aanbesteding steunpunten Zundert en Raamsdonkveer: Hoe is te verklaren dat het raambedrag en de
contractwaarde hetzelfde bedrag weergeven?
Antwoord
In de aanbestedingsdocumenten voor de nationale niet-openbare aanbesteding voor de renovatie van de
steunpunten Zundert en Raamsdonksveer is een plafondbedrag meegegeven voor de realisatie van het
project. Er zijn uiteindelijk drie inschrijvingen ontvangen, twee inschrijvingen zijn ongeldig verklaard wegens
(ruime) overschrijding van het plafondbedrag. Eén inschrijving had een aanneemsom die exact gelijk was
aan het plafondbedrag , maar deze inschrijving diende echter ook ongeldig verklaard te worden wegens het
ontbreken van de gevraagde bankgarantie. Er werd vastgesteld dat de aanbesteding mislukt was en
vervolgens is besloten om – conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid – de opdracht meervoudig
onderhands in de markt te zetten.
De drie partijen die eerder hadden ingeschreven op de nationale procedure zijn wederom uitgenodigd om een
aanbieding te doen. Het Programma van Eisen is niet gewijzigd, omdat de opdrachtgever van mening was
dat uitvoering van de opdracht op basis van het eisenpakket, de randvoorwaarden én het plafondbedrag heel
goed mogelijk moest zijn. Twee partijen hebben vervolgens een inschrijving gedaan. Eén inschrijving lag
wederom ruim boven het plafondbedrag en is om die reden ongeldig verklaard. De andere inschrijving had
een aanneemsom die exact gelijk was aan het plafondbedrag. Voordat tot gunning is overgegaan, heeft een
verificatie plaatsgevonden, om er zeker van te zijn dat de opdracht ook daadwerkelijk conform het
programma van eisen en de beoogde kwaliteit zou worden uitgevoerd. Op basis van deze verificatie is
besloten tot gunning over te gaan.
Afvalverwerking: Hoe is het te verklaren dat voor deze meerdere percelen slechts een partij deze
opdrachten gegund zijn?
Antwoord
De gunning is gebeurd op basis van de gunningcriteria die vooraf gesteld zijn per perceel. De beoordeling
van de gunningcriteria is gedaan door een team van de deelnemende waterschappen. Op basis van de
beoordeling die gedaan is per perceel, is deze partij op alle percelen als beste uit de bus gekomen. De
gegunde partij heeft op de kwaliteitsonderdelen van perceel 1a, 1b en 1c voor ieder perceel 100% gescoord
en heeft daarnaast op alle percelen de laagste prijs geboden. Voor de percelen 2a en 2b is de gegunde partij
de enige inschrijver. De gegunde partij voldeed volledig aan alle gestelde criteria en heeft op grond daarvan
de percelen 2a en 2b gegund gekregen.
Telefonie: Wordt de aanbesteding binnenkort breed Europees voorbereid?
Antwoord
Ja, de voorbereidingen voor een Europese aanbesteding gaan op korte termijn van start.
Procedures:
Wat kan de gedoogplicht van de EVZ betekenen ( nr. 5)?
Antwoord
Dat zou worden toegestaan dat het waterschap een talud ging verflauwen om een natuurlijke oever te
maken.
Is het juist dat nr. 14 een inwoner betreft en niet een natuurbeschermingsorganisatie zoals bij nummers 12
en 13?
Antwoord
Nee, bij nr. 14 ging het ook om een natuurbeschermingsorganisatie. Dit was abusievelijk als „inwoner‟
vermeld.
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Nummer 17: Wat voor vergunning voor kassen betreft het hier voor ons waterschap?
Antwoord
Het ging hier om het mogen verleggen van een watergang zodat er een mogelijkheid kan ontstaan om
kassen te bouwen. Het vergunnen om kassen te mogen bouwen behoort niet tot de bevoegdheid van het
waterschap.
Nadeelcompensatie
Betekent nummer 3 dat een verzoek zonder discussie gehonoreerd is en heeft dit relatie met de natte
natuurparel?
Antwoord
De toepasselijke regels van de verordening voor nadeelcompensatie zijn toegepast. Zo is onder meer externe
deskundigheid ingehuurd om een wel overwogen besluit op het verzoek te kunnen nemen. Het verzoek had
te maken met de vernatting van de Binnenpolder van Terheijden.
3.b.Kadernota 2014 – 2024
Personeelslasten blz. 5 : Is het juist dat het waterschap de premies voor ziektekostenverzekeringen betaalt?
Antwoord
Nee, het waterschap betaalt niet de persoonlijke ziektekostenverzekering voor het personeel. In de DBreactie wordt de zorgverzekeringswetbijdrage bedoeld (ZVW).
3.e. Aquon jaarrekening en begrotingswijziging
Er wordt als voorstel in de zienswijze genoemd uitbreiding van de kring van eigenaren. Wij nemen aan dat
hiermee ook en vooral de opdrachtgeverrol wordt bedoeld?
Antwoord
Uitbreiding van de kring van eigenaren wordt hier genoemd als optie om de bedrijfsvoering efficiënter te
kunnen maken. Daarmee wordt dan tevens gedoeld op opdrachtgeversrol voor de laboratoriumactiviteiten
vanuit deze mogelijke nieuwe partijen/deelnemers.
3.f. Vaststelling Brabantbreed visserij beleid.
Om hoeveel visverhuurcontracten zal het in ons werkgebied naar verwachting gaan?
Antwoord
Op dit moment heeft het waterschap 16 huurovereenkomsten, allen met sportvisserijorganisaties. Naast het
waterschap verhuren met name gemeenten en natuur- en terreinbeheerders visrechten. Bij een
inventarisatie in 2011 van visrechten in het werkgebied van VBC Brabantse Delta zijn in totaal bijna 100
huurovereenkomsten aangetroffen.
Is een visplan ook niet op te stellen in de vorm van algemene voorwaarden, zodat de visserij-organisaties
administratief werk bespaard kan worden. Zeker nu de criteria feitelijk al genoemd zijn?
Antwoord
Een visplan biedt visrechthuurders de mogelijkheid om het visserijgebruik te beschrijven en daarbij keuzes te
maken, bijvoorbeeld over het uitzetten van vissen. Deze keuzes kunnen verschillen per water en zijn
daardoor moeilijk in algemene voorwaarden te vatten. Verder wil het waterschap met visplannen inzicht
krijgen in het voorgenomen visserijgebruik. Daarbij geldt overigens dat in de huidige opzet een visplan voor
een water bestaat uit een zogenaamde factsheet van twee A4-tjes en de administratieve last dus beperkt is
te noemen.
3.j. UVK Noordpolder deelplan 3 en 4.
Wat betekent de opmerking dat afhankelijk van de subsidie het waterschap de volledige EHS zal inrichten of
alleen de hydrologische maatregelen? Zowel financieel, als qua planning, als qua op te stellen projectplan.
Antwoord
In de bestuursovereenkomst tussen waterschap en provincie is alleen geld beschikbaar voor hydrologische
maatregelen binnen natte natuurparels. Overige inrichtingsmaatregelen (inrichting EHS) worden niet binnen
de bestuursovereenkomst gefinancierd (geen primaire taak van het waterschap). In deelplan 1 en 2 is voor
de inrichting van de EHS gebruik gemaakt van een subsidieregeling die is beschikt aan Natuurmonumenten.
Voor deelplan 3 en 4 is nog niet geheel duidelijk of en hoe de provincie de inrichting van EHS wil financieren.
Waarschijnlijk worden hier de zogenaamde Lenteakkoordgelden op ingezet.
Financieel: het waterschap is verantwoordelijk voor de hydrologische maatregelen binnen het gebied. Vanuit
de bestuursovereenkomst is hiervoor een bijdrage van 50% vanuit de provincie te verwachten. Het
waterschap zal in dit project alleen ook de inrichting van de EHS opnemen als dit 100% wordt gefinancierd
door derden.
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Qua planning heeft dit geen consequenties. Het waterschap gaat uit van realisatie in 2014 omdat daarna
mogelijk geen gelden meer beschikbaar zijn vanuit de bestuursovereenkomst. Overigens gaat de mogelijke
financiering met Lenteakkoordgelden ook uit van realisatie in 2014.
Voor het opstellen van het projectplan heeft dit onderscheid van financiering geen consequenties. Het
projectplan maakt onderscheid in waterstaatswerken (waar in het kader van de Waterwet inspraak om
mogelijk is) en overige werken.
Wat betekent synergie met het project Jagersrust concreet? Betreft dat de projectplannen, de aanbesteding
of nog meer? Kan die samenwerking niet vertragend werken op de uitvoering? Is een vertraging denkbaar
zoals ook in projectplan De Matjes vanwege strategische grondposities?
Antwoord
Er lopen nu verschillende plannen in voorbereiding op de Brabantse Wal: deelplan 3 Noordpolder, deelplan 4
Noordpolder, traject 2 Jagersrust en traject 3 en 6 Jagersrust. Bij de voorbereiding van deze plannen wordt
synergie gezocht: intern 1 projectteam, 1 adviesbureau, 1 tijdstraject. Het streven is om deze plannen ook
gelijktijdig aan uw AB aan te bieden voor vaststelling en zoveel mogelijk gelijktijdig (in 1 aanbesteding) in de
markt te zetten voor realisatie.
Juist om risico‟s van vertraging van het geheel door grondverwerving te voorkomen is het geheel opgesplitst
in deelplannen. Zo heeft het waterschap de mogelijkheid om, mocht dat onverhoopt nodig zijn, met 1
deelplan toch even pas op de plaats te maken. Een vertraging zoals bij projectplan De Matjes is dan ook
onwaarschijnlijk.
4.a. Management letter 2013/2
Als er in bijlage 3 sprake is van vertraging van projecten. Van welke nota wordt dan uitgegaan? Is dat de
laatste kadernota of het bestuursprogramma of iets anders?
Antwoord
Bij het bepalen of er sprake is van vertraging van projecten wordt de actuele prognose realisatiedatum
afgezet tegen de uitvoeringsdatum zoals die bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet is ingeschat.
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3b. Reactie DB bij Kader nota 2014-2024
Is het op blz 8 genoemd bedrag ad € 187.000 de verkoopopbrengst of de boekwinst?
Antwoord
Op de verkochte huurwoning zat geen boekwaarde meer. Daarmee is de opbrengst ook de boekwinst.
3h. Integriteitsbeleid
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de cassatie inzake de veroordelingen voor het onjuist omgaan
met vertrouwelijke gemeentelijke informatie door een van de leden van het DB?
Antwoord
De cassatie is op 7 juni 2013 betekend. Dat betekent dat de behandeling door de Hoge Raad is gestart.
3f. Visserijbeleid
Wat waren de argumenten om in d beleidsnota Recreatief medegebruik de afstand van de beschermingszone
op 15 meter te stellen? Wat zijn de argumenten om in de nota Visserijbeleid de afstand van de
beschermingszone destijds op 50 meter en nu op 25 meter te stellen?
Antwoord
De Brabantse waterschappen hebben allemaal visverboden op of bij kunstwerken, maar de afstanden
verschillen. Met het Brabant brede Visserijbeleid kiezen de waterschappen voor eenduidige afstanden.
In eerste instantie is in de afstemming tussen de Brabantse waterschappen gekozen voor een visserijvrije
zone van 50 m om migrerende vissen te beschermen. Uit gesprekken met hengelsportfederatie Sportvisserij
Zuidwest Nederland bleek dat zij grote bezwaren hadden tegen deze beschermingszone. Daarom is naar een
nadere onderbouwing en een bijstelling van de visserijvrije zones bij kunstwerken gezocht. Voor de nadere
onderbouwing is navraag bij andere waterschappen gedaan en gebruik gemaakt van een rapport van IMARES
voor rijkswateren. Uit de formele inspraak bleek dat Sportvisserij Zuidwest Nederland ook tegen de
bijgestelde beschermingszones bezwaren had. Gezien het grote belang dat de sportvisserij hieraan hecht en
het gegeven dat slechts één studie naar het beschermende effect van visserijvrije zones bij kunstwerken
beschikbaar is (het genoemde IMARES-rapport), besloten de waterschappen de sportvisserij tegemoet te
komen en de afstand bij stuwen en gemalen naar beneden bij te stellen (25 i.p.v. 50 m).
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