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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur op 16 december 2Ol-4
Actie door
1

Opening

2

Thema

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Arch iefverorden ing en wijzig ing Delegatiebesl u it
De huidige Archiefverordening uit 2007 is achterhaald door wijzigingen

in

landelijke regelgeving en door wijzigingen in de organisatie (digitaal archiveren).
Daarom is vaststelling van een nieuwe verordening nodig. De verordening is zeer
summier en beperkt zich tot zaken die niet op het niveau.van de wetgever of op
het niveau van het dagelijks bestuur kunnen worden geregeld. Het dagelijks
bestuur wordt verzocht beheersregels op te stellen; tevens worden door een
wijziging van het Delegatiebesluit 2010 twee bevoegdheden gedelegeerd naar
het dagelijks bestuur, De verordening is toekomstbestendig gemaakt, omdat
deze ook van toepassing is op digitale informatieobjecten, informatiedragers en
e-depots.

Besloten (advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur
stemt in met:
1. vaststelling van de Archiefverordening;
2. wijziging van het Delegatiebesluit 2OlO van Waterschap Brabantse
Delta;
3. het ter kennis brengen van de besluiten aan Gedeputeerde Staten.

3.b

Uniforme Brabantse keur
De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de
Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te
uniformeren en tegelijkertijd te dereguleren. Hierbij is aangehaakt bij het
landelijke uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen. Er is conform
het nieuwe landelijke model een sterk gedereguleerde keur opgesteld, met
bijbehorende algemene regels en beleidsregels. Deze zijn voor de drie
waterschappen gel ij kluidend, Afgelopen oktober-novem ber hebben de
ontwerpbesluiten bij de drie waterschappen tegelijkertijd ter inzage gelegen, De
beantwoording van de zienswijzen is ook gezamenlijk voorbereid. Het moment is
aangebroken voor de drie waterschappen om tot definitieve vaststelling over te
gaan. Daartoe wordt aan het algemeen bestuur de keur ter vaststelling
voorgelegd. Na vaststelling van de keur zal het dagelijks bestuur de algemene
regels en beleidsregels vaststellen. De nieuwe uniforme keuren treden volgens
planning gezamenlijk in werking op 1 maart 2015.

Besloten

:

r In nota en communicatie
o

3.c

Beleid &

planadvies
vermindering administratieve lasten
voor burger en organisatie sterker uitdragen.
(advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt
in met vaststellen van de Keur waterschap Brabantse Delta 2O15.

Projectplan herstel meander Klokkenberg
Het projectplan voorziet in een basisinrichting bij de in- en uitstroom van de
meander Klokkenberg. Deze meander ligt in het beekdal van de Bovenmark, Met
de voorgenomen maatregelen wordt beoogd dat de over-gedimensioneerde

meander aanzandt met zand uit de beek en dat de meander daardoor ondieper
en smaller wordt. Als gevolg daarvan neemt de stroomsnelheid toe en krijgen
natuurlijke (morfologische) processen meer kans, waardoor een bijdrage
geleverd wordt aan de KRW-doelstellingen die voor de beek (incl. meander) van

kracht zijn.

Besloten
, Zin over zienswijzen in samenvatting opnemen.
o (advies aan het algemeen bestuur):Het algemeen bestuur stemt
in met het projectplan "Herstel meander Klokkenberg"'
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Ontwerp &
rea lisatie

Nota's ter besluitvorming DB

Handhavingsu¡tvoeringsprogramma 2015
Jaarlijks wordt een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) opgesteld om met
de beschikbare personele capaciteit de toezichts- en handhavingstaken zo
efficiënt mogelijk uit te voren, In het bij deze nota als bijlage gevoegd HUP 2015
beschrijft het waterschap de prioriteiten en wordt bepaald hoe en waarop het
middel toezicht en handhaving wordt ingezet. Met het voorliggende HUP worden
de beleidsdoelen van het beleidsplan verder uitgewerkt. Het HUP beschrijft hoe
het waterschap toezicht en handhaving inzet op de doelgroepen, gebaseerd op
de verschillende strategieën.
In 2074 is er een probleem- en risicoanalyse uitgevoerd. Binnen de zes thema's
waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, vaarwegbeheer,
grondwaterbeheer en waterschap heffingen zijn op domein- en doelgroep niveau
de risico's vastgesteld, Naast een probleem- en risicoanalyse is er in 2014 ook
een doelgroep analyse uitgevoerd. Deze subjectieve doelgroep analyse geeft een
professioneel inzicht in de reden van (niet) naleven van wet en regelgeving'
In het programmajaar 2015 wordt verder gewerkt aan de optimalisering en
verbetering van de handhaving en wordt ervaring opgedaan met het gericht
inzetten van preventieve interventies om gedrag te beÏnvloeden. Het
projectmatig werken wordt voortgezet en het systeemgericht toezicht wordt
binnen meer domeinen toegepast.
Het HUP 2015 voldoet voor wat betreft inhoud en procedure aan de eisen/wensen
van de Provincie.

Besloten:
. Tekst grondwaterbeheer en paragraal 4.6 verduidelijken
. Mededeling aan het AB qua toonzetting aanpassen en passage
.

4,b

over inhaalslag Keur toevoegen.
Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met het HUP 2O15:
2. neemt het advies van de provincie over om het
uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan te bieden aan het
algemeen bestuur.

Uitvoeringskrediet aanleg inspectiepaden op pr¡ma¡re
waterker¡ngen (lP 6779)

Op een aantal locaties ontbreekt een inspectie - c.q. onderhoudspad op de kruin
van de primaire waterkering. Speelt met name op het gedeelte vanaf Willemstad
richting Bergen op Zoom. Deze dijken krijgen als gevolg van het rijksplan voor
"Waterberging VKZ" een hogere waterstand te weerstaan en vragen, meer dan
voorheen, aandacht in de vorm van inspectie en onderhoud. Een pad op de dijk
maakt het mogelijk om beide zijden van de dijk te inspecteren tijdens hoog water
en te onderhouden onder normale omstandigheden. Dat is nu, met name door de
aanwezigheid van de betonnen obstakels op de kruin, niet mogelijk. Het betreft
slechts dijkvakken die niet worden aangepakt in het kader van waterberging

vKz.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van
een uitvoeringskrediet om de aanleg van het inspectie- c.q.
onderhoudspad mogelijk te maken op de kruin van de dijkvakken 5'6 en
11, gelegen op het dijktraject tussen Willemstad en Bergen op Zoom.
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Handhaving

4.c

Uitvoeringskrediet nemen terreinmaatregelen rwzi Nieuwveer
Op de rwzi Nieuwveer zijn terreinmaatregelen noodzakelijk. Deze omvatten in
hoofdzaken het plaatsen van hekwerk en het verbeteren toegangscontrole,
vervanging van waterleidingen, het op orde brengen van de milieustraat en het
verbeteren van de terreinverharding.
De terreinmaatregelen zijn een losstaand onderdeel van een groter geheel,
waarvoor nu, voor dit onderdeel, een eerste UVK wordt aangevraagd.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de voorgestelde terreinmaatregelen;
2. het voorstel hiertoe een krediet van € 1.OOO.OOO,- ter beschikking te
stellen;
3. af te wijken van het huidige afschrijvingsbeleid en nieuwe termijnen
vast te stellen voor terreininrichting 4O jaar en terreininrichting 20 jaar.

4.d

Strategie inzake inhaalslag un¡forme Keur
In de DB nota handhavingsachterstand Keur (mei 2011) werd gesproken over 5 a
6,000 Keurovertredingen, met als strategie allemaal handhaven. Na
inventarisatie bleek dat het totaal aantal Keurovertredingen (op basis van
steekproef) in werkelijkheid circa 220.000 bedraagt. Dergelijke aantallen vergen
een uitgebreidere strategie dan alleen handhaven,
Om de risico's in de schatten van de type overtredingen is een uitgebreide risico
analyse opgesteld op basis van het asset management model (voor zowel
watersystemen als waterkeringen).
In overleg met juridische zaken en Holla advocaten zijn criteria opgesteld
(wanneer handhaven, legaliseren of gedogen) op basis van de risico analyse. De
resultaten van het toepassen van deze criteria zijn opgenomen in de nota. Aan
het DB wordt gevraagd met deze criteria en met de resultaten van het toepassen
van deze criteria in te stemmen.
De aantallen die in de categorie legaliseren (inclusief maatwerk) en handhaven
vallen zijn nog vele malen hoger dan oorspronkelijk ingeschat. Het aanpakken
van grote aantallen overtredingen via reguliere processen is geen oplossing die
realiseerbaar is binnen budget en tijd. Om die reden wordt het DB gevraagd in te
stemmen met een aantal andersoortige pilots om door middel van sociale,
technische en procesinnovatie te kijken wat het effect is van dergelijke aanpak.
De resultaten van de pilots worden verwerkt in het uitvoeringsplan dat in het
voorjaar wordt voorgelegd aan het DB.

Besloten:
. Aantal
o

4.e

Handhaving

cijfers verduidelijken en term gedogen niet gebruiken.
Deze punten aan portefeuillehouder terugkoppelen.
Het dagelijks bestuur stemt in met:
1: de criteria, die bepalen welke Keurovertredingen in welke
categorie maatregel valt. Tevens stemt het DB in met de
resultaten van het toepassen van deze criteria;
2: het uitvoeren van een aantal andersoortige uitvoeringspilots
om maximaal te leren inzake gewenste effecten en onderbouwing
te genereren voor het uitvoeringsplan inhaalslag Keur. Dit nog op
te stellen uitvoeringsplan wordt in het voorjaar van 2O15
voorgelegd aan het DB;
3: het onderzoeken van de mogelijkheid van verdere deregulering
van laag risico-overtredingen.

Uitvoeringskrediet vervangen beluchtingselementen rwz¡
Dongemond
Om het afvalwater betrouwbaar te kunnen reinigen is inbreng van zuurstof
essentieel, Jaarlijks wordt de zuurstofinbrengcapaciteit van het bellenbeluchtingssysteem op RWZI Dongemond gemeten om te kunnen monitoren of
voldoende zuurstof wordt ingebracht. De zuurstofinbrengcapaciteit laat een
dalende trend zien op basis waarvan wordt ingeschat dat deze eind 2015
onvoldoende zal zijn. De vermindering van de zuurstofinbreng wordt veroorzaakt
door vervuiling en slijtage van de onderdelen welke zorg dragen voor de
verdeling van de zuurstofaanvoer onder water (de beluchtingselementen). Om te
kunnen blijven voldoen aan de lozingsvergunning dient in 2015 een deel van de

-3-

beluchtingselementen te worden vervangen.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de vervanging van een deel van de beluchtingselementen
op RWZI Dongemond;
2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet van € 4OO.OOO,- ter beschikking;
3. stemt in met een afwijking van het standaard activabeleid door het
toepassen van een afschrijvingstermijn mechanisch 7 jaar.

4.r

Verordening behandeling bezwaren waterschap Brabantse Delta
2015

In juni 2013 is in het kadervan Winnend Samenwerken gestart met het project
om te komen tot een uniform werkproces voor de behandeling van bezwaren
voor de drie Brabantse waterschappen.
Het project had als doelstelling dat de bezwaarschriftenafhandeling gezamenlijk
en uniform plaatsvindt en zo efficiënt, zorgvuldig en klantvriendelijk mogelijk
wordt uitgevoerd, bezien vanuit het perspectief van de burger c.q.
bezwaarmaker. De bedoeling was om:
o Primair in te steken op toepassing van de informele aanpak (pre-mediation);
. Invoering van de mogelijkheid van een interne procedure voor het horen van
bezwaarmakers zonder inschakeling van c.q. advisering door de externe
bezwa rencommissie;

.

Minder bezwaren via de externe bezwarencommiss¡e af te handelen.
De concept verordening is het gezamenlijke eindproduct waarin de beoogde
nieuwe aanpak is vastgelegd. Conform de Inspraakverordening van het
waterschap dient de concept verordening ter inzage te worden gelegd waarna de
concept verordening, met eventuele zienswijzen en de reactie van het DB
daarop, aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd ter vaststelling,
De concept verordening voorziet in de bevoegdheid van het DB om besluiten aan
te wijzen die in aanmerking komen voor de interne procedure. Onder voorbehoud
van goedkeuring door het AB van de verordening wordt de lijst met categorieën
van besluiten die daarvoor in aanmerking komen ter vaststelling aan het DB
voorgelegd.
Juridische zaken &

Besloten:

.

o

4.9

vastgoed
Duidelijker de motivatie aangeven waarom sommige type
en
procedure
worden
behandeld
interne
onderwerpen wel via een
andere niet.
Het dagelijks bestuur stemt in met:
L het ter inzage leggen van de concept Verordening behandeling
bezwaren waterschap Brabantse Delta 2Ot5¡
2. het onder voorbehoud van goedkeuring door het algemeen
bestuur van de verordening vaststellen van de lijst met
categorieën van besluiten die in aanmerking komen voor de
interne procedure.

Uniforme Brabantse algemene regels en beleidsregels keur
De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de
Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te
uniformeren en tegelijkertijd te dereguleren. Hierbij is aangehaakt bij het
landelijke uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen. Er is conform
het nieuwe landelijke model een sterk gedereguleerde keur opgesteld, met
bijbehorende algemene regels en beleidsregels. Deze zijn voor de drie

waterschappen gelijkluidend.
In de vergadering van 27 januari 2015 heeft het algemeen bestuur de uniforme
keur vastgesteld. Op basis daarvan stelt het dagelijks bestuur nu de
bijbehorende algemene regels en beleidsregels vast.
De nieuwe uniforme keur, algemene regels en beleidsregels treden volgens
planning gezamenlijk in werking op 1 maart 2015.

Beleid &
Besfoten: nagaan tekst verbijzondering paragraaf 14.4.2 en of dit
waterschap de toch al geldende beleidsregels opnieuw moet vaststellen. planadvies

4.h

Ontwerp Waterbeheerplan 2016'2021
Het bijgevoegde ontwerp waterbeheerplan 2076-202t is het resultaat van een
intensief traject met bestuur, partners en interne collega's, Het heeft een nieuwe
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impuls aan het integraal beheer van het watersysteem en de afvalwaterketen.
Interactie met de maatschappij vormt daarin een rode draad. De voorgestelde
inspraakprocedure is afgestemd met de Brabantse Waterschappen. Eventuele
afwijkingen van het voorstel dienen in het overleg met de NoordBrabantse
Waterschapsbond van 4 december te worden besproken.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt na het aanbrengen van een aantal Beleid &
planadvies
tekstuele wijzigingen in met:
1. de algemene lijnen in het ontwerp waterbeheerplan;
2. de inspraaktermijn van 12 januari tot en met 22 februari 2O15 met
voorafgaand een persgesprek en tijdens de inspraakperiode 3 regionale
bijeenkomsten.

5

5.a

Bespreking externe vertegenwoord¡g ¡ng
Besloten: de gremialijst wordt als volgt aangepast:
1. stuurgroep akkerrandenbeheer: de heer Coppens neemt deel namens
het waterschap en mevrouw Moonen is onafhankelijk voorzitter
2. deltaplan hoge zandgronden: mevrouw Moonen neemt deel namens
het waterschap.

Bestuur &
communicatie

Brief Unie van Waterschappen 'Ledenvergadering Unie van
Waterschappen 19 december 2Ot4'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken van de
Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 19 december
2O14 en de annotaties voor kennisgeving aan.

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt na aanpassing van de passages
over mandaat en machtiging en het opnemen van het niet deelnemen
van de heer H. Hieltjes aan de beraadslaging over de
amoveringsvoorziening SNB de besluitenlijst van 2 december 2O14 vast.
Het dagelijks bestuur stelt ook de besluitenlijst van de schriftelijke
ronde van 9 december 2O14 vast.

7

Ingekomen br¡even

7.L

Brieven

7.1.a Schriftelijke vragen fractie Natuurterreinen 'Uitspraak Hoge

Raad

belastingtarief natuurterreinen' en concept antwoord DB

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen van de
fractie Natuurterreinen voor kennisgeving aan en stemt na het
aanbrengen van een tekstuele aanpassing in met verzending van het
antwoord.

7.L.b Brief fractie Ons Water'Zout en zoet in Zeeland in kaart gebracht'
en concept-antwoord DB
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie Ons Water
voor kennisgeving aan en stemt na redigering in met verzending van het
-antwoord.

7.L.c Brief Hoogheemraadschap van Sch¡eland en de Krimpenerwaard
'Deelname Gemeenschappelijke Regeling Aquon'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard voor kennisgeving aan. Het dagelijks
bestuur wil graag informatie over de financiële gevolgen voor dit
waterschap mocht HHSK uit de GR Aquon stappen.

-5-

Accountmanager
Aquon

7.1.d Aanvullende vragen fractie Gezond Water'Krekenvisie'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de aanvullende schriftelijke
vragen van de fractie Gezond Water voor kennisgeving aan. Het
dagelijks bestuur vraagt de verbinding met de
stroomgebiedbeheerplannen in het antwoord op te nemen en stemt in
met verzending van het antwoord.

7.1.e Schriftelijke vragen fractie Ons Water/Waterbreed 'Opvolging
discussie in het AB van 12 november 2O14' en concept-antwoord
Besloten¡ Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen voor
kennisgeving aan en stemt na het aanbrengen van een kleine tekstuele
aanpassing in met verzending van het antwoord.

7.2

Uitnodigingen

8

Mededelingen

8.a

Inzet mensen met een verslavingsprobleem t.b.v.
werkzaamheden het waterschap

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan en geleidt deze door naar de vergadering van het algemeen bestuur
van 21 januari 2015.

9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur

10

Concept agenda vergadering algemeen bestuur

11

Rondvraag

L2

Sluiting om 12.OO uur

l0

december 2O14

2l januari

2O15

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 januari 2015,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

ir. H.T.C. van Stokkom

ris-d irecteur
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