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Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6
Agendaount

Besluitenlijst dagelijks bestuur 2 december 2Ol4

1

Opening

2

Thema

Actie
door

Het thema wordt uitgesteld.

3

Nota's ter besluitvorming AB

4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Green Deal Bergsche Holding (Kraggeloop)
Bergsche Holding r¡cht in het kader van onder andere Landschap van Allure
ongeveer 500 ha in. Een belangrijk onderdeel hie¡ttan is de EVZ de
Kraggeloop. Omdat de Bergsche Holding oak een gesloten kringloop wil en in
haar eigen energie wil voazien is ze voornemens een Green Deal af te
sluiten. In deze Green deal geven de verschillende overheden aan de

integrale gebiedsontwikkeling te ondersteunen en waar mogelijk te helpen.
Voor het waterschap heeft het vooral aanknopingspunten met het
watersysteem maar ook bij het ontwikkelen van een biobaæd pilot proiect
kan het waterschap voordeel hebben.

Beleid &
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. Ondertekening van de Green Deal ;
Planadvies
2. het verstrekken van een machtlglgn door de dfikgraaf aan DBlld H.
Hieltjes als gebiedsportefcuillehoudcr tG om de Grcen Dcal medio
februari 2O15 te ondertekenen.

4.b

Afsprakenkaders drinkwaterwlnningen Roosendaal, Seppe,
Schijf, Wouw, Gilze, Ginneken, Prinsenbosch en Brabantse
Biesbosch

Als onderdeelvan de landeliJke KRW-opgave is in het Nationaal Waterplan
opgenomen dat voor alle drinkwaterwinningen zogeheten gebiedsdossiers
worden opgesteld. Dit zijn afspraken per winning tussen alle betrokken
overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en waar van toepassing
ook R$kswaterstaat) en de drinkwaterbedriiven om beter samen te werken
aan de bescherming van de grondwaterkwaliteit voor de
d ri n kwa te ¡voo

n ie n i ng.

Het waterschap heeft voor zeven drinkwaterwinningen zogenaamde
afsprakenkaders mede onde¡tekend. Nu ligt de ondertekening van
afsprakenkaders van acht andere drinkwaterwinningen voor. Het initiatief
voor een aantal afspraken ligt bü het waterschap, Deze afspraken passen
binnen de kaders van het waterbeheerplan en brengen geen extra kosten
voor het waterschap met zich mee,

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de ondertekening door
Beleid &
DB-l¡d de heer C.C.A Coppens van de afsprakenkadens voor de
Planadvies
winningen Roosendaal, Seppe, Wouw, Schijfr Ginneken, Brabantse
Biesbosch, Gilze en Prinsenbosch.

4.c

Afvalwaterakkoord Zundert
De maatregelen uit het vorige afualwaterakkoord

met de gemeente Zundert
zijn uitgevoerd of worden niet doelmatig geacht, Dit wordt bevestigd door
het aangaan van een nieuw, geactualiseerd afualwaterakkoord dat geen
maatregelen meer bevat. In het vorige afualwaterakkoord zat daarnaast een
passagè over het verrekenen van kosten. Deze passage zit niet in de andere
afualwaterakkoorden die met gemeenten zijn aangegaan. Bovendien is de
verrekening tastig te kwantificeren. De passage is uit het geactualiseerde
afualwaterakkoord gehaatd en veîvangen door een bestuurliike afspraak
over een bijdrage van het waterschap,
Beleid &
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

Planadvies
1. met de afspraak over de verrekening van kosten;
2. het aangaan van een nieuw afvalwaterakkoord met de gemeente
Zundert;
3. met het verstrekken van een machtiging door de diikgraaf aan DBlid l. van der Aa om dit akkoord te ondertekenen.

4.d

Verordening b€handeling bezwaren waterschap Brabantse
Delta 2015

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 zienswiizen en de reactie van
het DB daarop, aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd ter vaststelling.
De concept verordening voo¡ziet ìn de bevoegdheid van het DB om besluiten
aan te wijzen dîe in aanmerking komen voor de inteme procedure. onder
voorbehoud van goedkeuring door het AB van de verordening wordt de liist
met categorieën van besluiten die daa¡voor in aanmerking komen ter
JZ&
vaststell¡ng aan het DB voorgelegd.
Grondverwerving
Besloten: de nota wordt aangehouden en komt in een volgende DB

teruE voor besluitvorming. Verzocht wordt om een nadere
motivering van de categor¡eën besluiten die wel of niet voor de
interne procedure in aanmerking komen.

4.e

Vrijval amoveringsvoorz¡ening SNB

Op de balans van SNB is een amoveringsvoorziening gevormd, Er kleven
voor- en nadelen aan het aanhouden van deze voorziening. Deze ziin in de
nota genoemd,
Het DB-lid H. Hiettjes heeft niet aan de beraadslaging over dit agendapunt
deelgenomen.

Bedrijfsbureau
Besloten: Het DB is van mening dat er in het kader van dc
continuiteit van de SNB een amoveringsvoorziening b¡i d¡t bedriif
niet noodzakelijk is. Afhankelijk van de solvabillteit van de SNB kan
dan ook overwogen worden om deze voorziening al dan niet uit te
keren aan de aandeelhoude¡rs. De brief wordt aldus aangepast.

4.r

Afsprakenkader voor de watergerelateerde maatr€gelen POP3
Noord-Brabant

De Provincie Noord'Brabant en de waterschappen hebben een
afsprakenkader opgesteld over de watergerelateerde maatregelen in het
derde Plattelandso ntw ikkeli ngsprog ramma ( PO P3 ). Het afspra kenkader staat
op 8 december 2014 ter besluitvorming op de agenda van GS/NBWB. Het DB
wordt gevraagd in te stemmen met het afsprakenkader.
Beleid &

Besloten: nèt dagelijks bestuur stemt in met het afsprakenkader
voor de watergerelateerde maatregclen POP3 Noord-Brabant.

4.9

Ontwerpprojectplan Kleine en Groote Melanen
Na een bestuit van het AB in 2009 ziin waterschap en gemeente

gestart met
blauwalgen
van
de
ter
bestrüding
Melanen
in
de
Kteine
werkzaamheden
problematiek en realisatie van de waternatuurfunctie: baggeren, bezanding

2-

Planadvies

met toegevoegd fosfaatbindend middel, natuu¡vriendelijke oeverinrichting en
visstandbeheer. Tijdens de uitvoeringsperiode van deze maatregelen bleek

uit nieuwe gegevens dat ook de instroom van fosfaatrijk afgekoppeld
hemelwater en toestromend opperulaktewater gereduceerd zal moeten
worden om de blauwalgenproblematiek in zowel Kleine als Groote Melanen

structureel op te kunnen lossen. Samen met de gemeente Bergen ap Zoom
zijn daarop maatregelen uitgewerkt die deze instroom van nutriënten
voldoende beperken. Deze aanvullende maatregelen ziin beschreven ¡n
bijgevoegde projectplannen. Het principe van de maatregelen is dat bii beide
Melanen een voldoende groot deel van het instromend fosfaatrijk water
wordt omgeleid en benedenstrooms van de Kleine en Groote Melanen weer
wordt aangetakt op het watersysteem. We verwachten met deze
maatregelen (in combinatie met baggeren etc.) de blauwalgen problematiek
in beide Melanen op te lossen en invulling te geven aan de
waternatuuÉunctie.

Eestoten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ontwerp
projectplan Kleine l.lelanen en het ontwerp projectplan Groote
Ontwerp &
Melanen en vrijgeven voor de inspraak van beide projectplannen. Realisatie
Voordat het ontwerpplan gepubliceerd wordt, graag nakijken op
taalfouten en leesbaarheid.

4.h

Ontwerp Waterbeheerplan 2Ot6-2O21
Het bijgevoegde ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 is het resultaat van
een intensief traject met bestuur, paftners en interne collega's. Het heeft
een nieuwe impuls aan het integraal beheer van het watersysteem en de
afualwaterketen, 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 in met:
1. de algemene lijnen in het ontwerp waterbeheerplan;
Beleid &
2. opmerkingen over de teksten worden doorgegeven ter verwerking Planadvies
in de versie die voor de vergadering van 16 dccember wordt
geagendeerd. In deze versie wordt duidelijk aangeg€ven wat er is
gewiizlgdi
3. de inspraaktermijn van 12 januari tot en met 22 februari 2015.
4.4

Regeling Kies le Eigen Smartphone
Voor het slim, handig en goed functioneren van de organisatie zorgt het
waterschap onder andere voor goede communicatiemiddelen, Als goed en
vooru¡tstrevend werkgever wil het waterschap de medewerker hierin
maatwerk bieden in de vorm van het concept'Kies je eigen smartphone'. Dit
is het principe waarin de medewerker zelf een smartphone voor zakelijk
gebruik kan kiezen. De aan deze keuze verbonden meerkosten komen voor
rekening van de medewerker. Het is de medewerker toegestaan om de
smartphone - binnen door het waterschap gestelde kaders - voor
privédoe lei nde n te gebru i ken.

Besloten: Het dagellJks bestuur stemt in met de vaststetling van de
Regeling Kies je eigen smartphone Waterschap Brabantse Delta en
bijbehorend model gebruikersverklaring.
De nu geldende bruikleenbepalingen mobiele telefonie komen per 1
januari 2O15 te vervallen.
5
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Bespreking externe vertegenwoord
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Besluitenlijst
Besloten:
. Agendapunt 2 thema: tekst verwijderen
r Agendapunt4bUitvoeringsplancommunicatie
waterschapsverkiezingen: toevoegen "lnclusief
-3-

MIO

o

stakeholdersanalyse".
het dagelijks bestuur stemt in met de besluitenlijst van 18
november 2414.

7

Ingekomen brieven

7.1

Brieven

7,L.a

Brief de heer R.ommens 'Waterberg¡ng Ettên-Leur' en concept
antwoord dagelijks bestuur

B&C

Besloten:
¡ redactioneleaanpassing.
. Het dagelijks bestuur neemt de brief van de heer Rommens B&C
voor kennisgeving aan en stemt in met het eoncept antwoord.

7.t.b

Brief Brabantse Milieufederat¡e 'Nâtte natuurparels en
peilbeslulten' en concept antwoord dagelijks bestuur
Besloten:
. Redactioneleaanpassing.
. Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Brabantse
Milieufederatie voor kennisgeving âan' stemt ¡n met het
concept antwoord en leidt deze brieven door naar de
vergadering ven het algemeen bestuur van 1O december

B&C

20t4.

7.L.c

SchrifteliJke vragen fractie Ons Water Waterbreed jaarlijkse
kosten VZM en concept antwoord dageliiks bestuur
Besloten:
Redactioneleaanpassing
.' Het dagellJks bestuur neemt de schriftelijke vragen voor
kennisgeving aan en stemt in met het concept antwoord.

7.t.d

Schriftelijke vragen fractie Ons Water Waterbreed
natuurwerschillen en conceptantwoord dagelijks bestuur
Besloten:
. Redactioneleaanpassing
. Het dagelijks bestuur neemt de schrifteliJke vragen voor
kennisgeving aan en stemt in met het concept antwoord.

7.1.e

Waterschapspeil en Waterschapsspiegel 2O14
Besloten: Het dagelijks bestuur ncemt dc Watercchapspeil en de
Waterschapsspiegel 2014 voor kennisgevlng aan.

7,2

Uitnodigingen

8

Mededelingen

9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 26 november
20L4
Mondeling

10

Rondvraag
Mondeling

11

B&C

Sluiting om 12.31 uur
-4

B&C

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelUks bestuur van 16 december 2014,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

Mw ir. ing. C.P.M. Moone

ir. H.T.C, van Stokkom
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