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Besluitenlijst dagelijks bestuur 13 oktober 2015
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Actie door

Opening
Thema DB + DT
Thema: Participatie

3
3.a

Nota's ter besluitvorming AB

Begroting 2016
De Begroting 2016 is een nadere uitwerking van de eerste jaarschijf van de
meerjarenraming in de Kadernota 2016-2025. Het is een bijzondere situatie
omdat de Kadernota 2OL6-2025 en de begroting 2016 gelijktijdig in het bestuur
worden behandeld. De Begroting vormt het financiële kader voor de uitvoering
van de programma's en het investeringsplan (IP) in 2016. De volgende conclusies

kunnen worden getrokken:
Het is het waterschap gelukt om in de begroting 2016 het volgende
uitgangspunt voor de lasten ontwikkeling te hanteren:
- De maximale lastenstijging komt voor de voorbeeldprofielen voor huishoudens
en bedrijven niet boven 2,5o/o * inflatie (2016 =4o/o).
- het waterschap streeft ernaar het zuiveringstarief in de bestuursperiode gelijk
te houden. Het tarief van de zuiveringsheffing in 2016 is gelijk aan het tarief van
de zuiveringsheffing 2015.
¡ De totale netto lasten zijn lager dan in de Kadernota 2075-2025 was voorzien.
Gelijktijdig met de begroting 2016 worden de belastingverordeningen,
aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid, het investeringsplan en de
mandateringslijst instandhoudingsinvesteringen als separate agendapunten

.

aangeboden.

Besloten:Verwerken aantal tekstuele

opmerkingen;

.
.

Organiseren themasessie samenwerking afvalwaterketen
(advies aan het algemeen bestuur) : Het algemeen bestuur stemt
in met:
1. de Begroting 2OL6;
2. de onttrekking uit de egalisatieresenves van de taak
Watersysteembeheer van € 1.O37.OOO;
3. vaststelling van het subsidieplafond voor het verstrekken van
subsidies volgens de regeling "Aanpak
van emissies uit diffuse bronnen" voor 2016 op € 36.OOO;
4. het verlenen van mandaat aan het DB voor het jaar 2016 voor het
aantrekken van langlopende vaste geldleningen tot een bedrag van
maximaal € 55 miljoen volgens de procedures die zijn vastgelegd in
het treasurystatuut 2OL4.

3.b

Vaststelling belastingverordeningen en
kwijtscheld i n gsverorden i n g
Jaarlijks wordt aan het algemeen bestuur geadviseerd de belastingverordeningen
vast stellen voor het komende jaar, waarin de nieuwe belastingtarieven zijn
opgenomen. Dit gebeurt gelijk met de vaststelling van de begroting voor het
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komende jaar.
Dit jaar wordt ook voorgesteld een nieuwe regeling kwijtschelding
waterschapsbelastingen vast te stellen. In deze regeling is de afspraak over
kwijtschelding zoals opgenomen in het Bestuursakkoorã'onze koers,
opgenomen. Deze afspraak ziet op gelijke behandeling van kleine
ondernemers/zzp' ers, werknemers en u itkeri ngsgerechtigden.

Besloten: (advies aan het algemeen bestuur): Het ãlgemeen bestuur
stemt in met:
1. de vaststelling van de verordening verontreinigingsheffing
waterschap Brabantse Delta 2o16 en de daarbij behorende bi¡lagen r en

II;

2. de vaststell¡ng van de verordening watersysteemheffing waterschap
Brabantse Delta 2O16;
3. de vaststelling van de verordening zuiveringsheffing waterschap
Brabantse Delta 2o16 en de daarbij behorende bijlageñ r en rr;
4. de vaststelling van de Regeling kwijtschelding
waterschapsbelastingen waterschap Brabantse Delta 2OL6.

3.c

Mandatering instandhoudingsinvesteringen begroting 2o16 en
Investeringsplan begroting 20 t6

In het mandateringsbesluit van 3 december 2o0B is geregeld dat de uitvoering
van de instandhoudingsinvesteringen kleiner dan 3 miljoãn per investering
jaarlijks aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd.
In-standhoudingsinvesteringen zijn investeringen die nodig zijn om de bestaande
infrastructuur op orde te houden en daarmee de bestaande tãak op hetzelfde
niveau te kunnen blijven uitvoeren. op de mandateringslijst begroting 2016
staan de investeringen uit het investeringsplan begroting 2016 die voldoen aan
de criteria voor mandatering.
Besloten:

- Evalueren traject gelijktijdig opstellen Kadernota en begroting;
- Beschrijving project Emilia aanpassen;
- Mandateringsbesluit 2OO8 niet bijvoegen;
- (advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:
1. stemt in met het verlenen van mandaat aån het dagelijks bestuur voor
de uitvoering van de instandhoudingsinvesteringen dle vèrmeld zijn op
de mandateringslijst begroting 2Ot6;
2. neemt kennis van het rnvesteringsplan begroting 2016 en van de lijst
met de projecten die momenteel in uitvoering zijn.
4

4.a

Nota's ter besluitvorming DB

Bedrijfsauto's muskusratten bestrijders

In de Arbocatalogus biologische agentia zijn een aantal eisen opgenomen die te
maken hebben met het werken met en transport van kadavers. ftet is van belang
dat biologische agentia niet verspreid kan worden in het voertuig. voor de
muskusrattenbestrijders betekent dit dat zij over een auto moeten beschikken
die aan een aantal eisen voldoet. Op basis van een inventarisatie is vast komen
te staan dat een groot gedeelte van de eigen auto's van de
muskusrattenbestrijders niet voldoen aan de eisen. Naast de Arbo-eisen streeft
het waterschap naar veílig werken en duurzaamheid. Om te voldoen aan de eisen
van veilig werken en duurzaamheid is een voorstel uitgewerkt voor het
beschikbaar stellen van bedrijfswagens.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. Het verplicht beschikbaar stellen van bedrijfswagens (conform LAW
6.4 artikel 9) ten behoeve van muskusrattenbestrijãers àie ingericht zijn
conform de eisen uit de Arbocatalogus.
?. D. bedrijfswagens voor de muskusrattenbestrijding worden
herkenbaar uitgevoerd en dus voorzien van een MURA-logo. De voorkeur
wordt gegeven aan Muskusrattenbeheer in plaats van
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Muskusratenbestrijding. Hiervoor dient de huisstijl aangepast te worden,
3. Het toepassen van het overgangsbeleid in de LAW (6.4 artikel 11) met
twee aanpassingen. Omdat de huidige privéauto's veelal niet voldoen
aan de Arbowetgeving, is een overgangstermijn van 2 jaar niet mogelijk.
Daarom het volgende advies:
o de mura medewerker die na het besluit en bij levering direct overgaat
op het rijden van een bedrijfsauto, ontvangt een vergoeding van
eenmalig € IOOO'- netto. Deze regeling geldt alleen voor de huidige
groep mura medewerkers, nieuwe mura medewerkers zijn hiervan
uitgesloten.
o de genoemde overgangstermijn kan wel worden gehanteerd op
voorwaarde dat de privéauto voldoet aan de Arbowetgeving. Het
waterschap laat dit toetsen en na goedkeuring mag een medewerker
maximaal 2 jaar gebruik maken van zijn privéauto. Daarna krijgt de
medewerker de beschikking over een bedrijfsauto. Een incentive of
schadeloosstelling is dan niet meer aan de orde.

4.b

Uitvoering Inhaalslag Keur & Oneigenlijk Grondgebru¡k
De reden voor onderhavig advies is het feit dat de inventarisatiefase en de pilots
van het project Inhaalslag Keur zijn afgerond en dat daarom aan het dagelijks
bestuur toestemming wordt gevraagd om de volgende fase in te gaan. In
onderhavig document staat een aantal voorstellen over de uitvoering, zoals de
scope van het project, communicatie, evaluatiemoment, grondprijzen, de
gekozen richtingen en prioriteiten.
Met het toepassen van een projectmatige werkwijze is de verwachting dat voor
het beschikbare exploitatiebudget á € 2.350.000,- ongeveer 85o/o van alle
verhoogd risico overtredingen wordt opgelost. Voor A-watergangen wordt naar
verwachting circa 80o/o van de verhoogd risico overtredingen opgelost binnen het
budget en voor waterkeringen is dat ongeveer 95olo. Tevens wordt het in de
inventarisatie geconstateerde oneigenlijke grondgebruik opgelost met budget dat
afkomstig is uit de opbrengsten van de verkoop en verhuur van grond, wetende
dat de kosten hierbij in het beginstadium voor de baten uitlopen.
Besloten:
- Nagaan of genoemde grond(huur)prijzen juist zijn;
- Mededeling opstellen voor het dagelijks bestuur met opties hoe
samenwerking met gemeenten kan plaatsvinden.
- Aanpassen laatste zin mededeling AB: informeren via

managementletters;
- Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. Het voorstel om de scope te beperken tot verhoogd risico
overtredingen op A-watergangen en Primaire- en Regionale keringen.
2. Het voorstel om per direct te starten met het oplossen van de
verhoogd risico overtredingen op de voorgestelde werkwijze met
gebruikmaking van het reeds toegekende exploitatiebudget.
3. Een evaluatie van de werkwijze en resultaten van de Inhaalslag Keur
in het laatste kwartaal van 2O16, om zodoende een afweging en keuze te
kunnen maken over het vervolgtraject omtrent de resterende
overtredingen. Bij de evaluatie wordt afgewogen om ofwel extra
middelen (indien noodzakelijk) beschikbaar te stellen voor het oplossen
van alle resterende overtredingen, of (een deel) niet aan te pakken en
daarmee de risico's te accepteren.
4. Het feit dat in ieder geval tot de evaluatie in het laatste kwartaal van
2O16 overtredingen die buiten de scope van het project vallen niet
worden aangepakt, tenzij sprake is van wateroverlast of de
waterveiligheid in het geding is.
5. Het voorstel om bij het oplossen van de verhoogd risico overtredingen
de maatregelenmatrix (bijlage II) toe te passen, waarbij voor
verschillende soorten overtredingen bepaald is of deze worden opgelost
door middel van vergunnen, handhaven of administratief behandelen.
6. Het combineren van de uitvoering van Inhaalslag Keur met het project
Oneigenlijk Grondgebruik, zodat een synergie-effect ontstaat doordat de
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algehele situatie in één traject met de eigenaar van het betreffende
perceel geregeld kan worden.
7. commitment voor de gekozen communicatieaanpak, acceptatie van de
mogelijke media aandacht en instemming met de structuur van het
bestuurlijk overleg met overheden waarbij de regioportefeuillehouder
primair degene is die dit namens het waterschap bijwoont.
8. Het voorstel om dezelfde grondprijzen tijdens de verdere uitvoering
van het project oneigenlijk Grondgebruik te hanteren als tijdens de pilot
het geval is geweest, te weten: tuingrond € 35r- p.h2, landbouwgrond
Q 4,- p.m2 en verhuurprijzen: tuingrond Q Z,SO p.m2.p.j., landbouwgrond
€ O,28 p.m2.p.j. en oevergronden € 2,5O p.m2.p.j.
9. Dat het algemeen bestuur geïnformeerd wordt door een informerende,
schriftelijke mededeling nadat besluitvorming in het dagelijks bestuur
heeft plaatsgevonden.
4.1

Wateraspecten in Plan van Meerwaarde
vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal heeft in een overeenkomst met de
provincie Noord Brabant vastgelegd dat ze tot en met 2018 ruim 100 ha aan EHS
realiseren en dat er maatregelen worden getroffen om invulling te geven aan de
Kader Richtlijn water (KRW) doelstelling. om voldoende gronden aan te kunnen
kopen verlangen verkopende partijen een (ruimtelijke) tegenprestatie. Hiervoor
wordt een mogelijkheid geboden in de Verordening Ruimte. voorwaarde is wel
dat er een gedeelte van de meerwaarde wordt geïnvesteerd in het gebied
(meerwaardetraject).
Op dit moment zijn er enkele initiatieven bekend die een positief effect hebben
op de waterkwaliteit- en waterkwantiteitsdoelstellingen voor het gebied. Een
voorbeeld hiervan is een aardbeienteler die zijn bedrijf gedeeltelijk wil omvormen
van vollegrond naar substraatteelt. Hierbij gaat hij meer water opvangen en
hergebruiken dan wettelijk verplicht is, waardoor de uitstoot van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en bodem drastisch
afneemt. Het waterschap wil graag deze initiatieven bevorderen. vereniging
Markdal kan de brief gebruiken om richting de betrokken gemeenten aan te
tonen dat het waterschap betrokken is. Het waterschap voorkomt hiermee dat er
voor ieder initiatief een aparte brief geschreven moet worden.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de ondertekening van de
brief aan het Markdal waarin het waterschap medewerking toezegt aan
de initiatieven om de waterkwaliteit- en waterkwantiteitsdoelstellingen
te behalen.

5

Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a

Ledenvergadering Unie van Waterschappen 16 oktober 2Ol5
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor de
ledenvergadering van 16 oktober 2o15 voor kennisgeving aan en stemt
in met de advisering.

5.b

Annotaties vergadering NBWB GS 15 oktober 2Ol5

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de annotaties voor kennisgeving
aan.

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 29 september

2O15 vast.

7

fngekomen brieven

7.I

Brieven
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7.1,a Brief

Unie van Waterschappen 'Resultaten bestuurlijk overleg
ruimte EMU-saldo 2O16 en 2OI7'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van
Waterschappen voor kennisgeving aan.

7.1.b Schriftelijke vragen fractie Ons Water/Waterbreed 'Kleine

Melanen te Bergen op Zoom'en concept antwoord dagelijks
bestuur

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

7.1,c

Brief waterschap Groot Salland'Gedifferentieerde
Zuiveringsheffing'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor
kennisgeving aan.

7.1.d Brief provincie Noord-Brabant'Interbestuurlijk toezicht
omgevingsrecht; vooruitblik 2016 en terugbl¡k 2015'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor
kennisgeving aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a Uitnodiging (inter)bestuurlijke grondwatermiddag 18 november
2015

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor kennisgeving
aan.

8

Mededelingen

Bestuursopdracht voor Duurzaam Financieel Beleid

9

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de bestuursopdracht Duurzaam
Financieel Beleid vast waarbij het punt over niet-gereserveerde
toekomstige baten duidelijker als een overweging wordt geformuleerd

10

Rondvraag

11

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur

van27 oktober 2015

Het dagelijks bestuur,

De

1e

loco-dijkgraaf

De

ris-directeur

5
.A.A

ppens

ir. H.T.C. van Stokkom
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