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Besluitenlijst dagelijks bestuur 14 juli 2015
Agenda-

Actie door

punt

1

Opening

2

Thema

2.a

Geactualiseerde cijfers voor de Kadernota
Besloten: aangepast uitgangspunt tariefstijging verwerken in
Kadernota en aan het algemeen bestuur de keuze voorleggen of het
bestuur wil ombuigen of wil dekken met incidentele baten.

2.b

Vervolg DB heisessie (draagvlak en bestuurscultuur)
Besloten: thema DB organiseren over communicatie.

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Aanvraag Voorbereidingskrediet AWP "2.O"
Het afvalwater van het westelijk deel van Noord-Brabant wordt gezuiverd in
Bath. De AWP is een groot vertakt stelsel van afvalwaterpersleidingen dat tot
doel heeft het afvalwater naar Bath te transporteren en vandaar gezuiverd af
te voeren naar de Westerschelde. Het dateet van de jaren '70.
De samenleving is sinds die tijd veranderd en daarmee ook de eisen aan de
afvalwaterketen. Omdat er investeringen nodig zijn aan het circa 40 jaar oude
afvalwaterpersleidingsysteem is een strategische studie uitgevoerd, waarin
diverse scenario's bekeken zijn. Het Algemeen Bestuur van juni 2014 heeft de
keuze van die studie overgenomen: handhaving van de AWP.

Besloten: (advies aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur
stemt in met het besluit een voorbereidingskrediet van € 3.OOO.OOO,te verstrekken.

3.b

Financiën

itvoerin gskred iet renoveren tussen bezi n kta n ks rwzi
Nieuwveer
U

De tussenbezinktanks (TBT's) van de rwzi Nieuwveer zijn storings- en
onderhoud- gevoelig, en dit onderhoud is relatief duur. Jaarlijks moet er aan
meerdere tanks onderhoud gepleegd worden, waardoor ook de procesvoering
beÏnvloed wordt. Voor de meest urgente risico's zijnlworden dit jaar al
beheersmaatregelen gerealiseerd. Dit voorstel betreft de lange termijn
maatregelen voor de instandhouding tussenbezinktanks op de rwzi Nieuwveer
Onderzocht is hoe -op langere termijn- het tussenbezinkingsproces
storingsvrijer, goedkoper en met een hoger rendement kan werken. Dat blijkt
het best mogelijk met handhaving van de bestaande rechthoekige TBT's,
waarbij gefaseerd de stalen slibruimers door kunststof slibruimers worden
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vervangen.

Bouwprojecten

Besloten:

- Kwantificeren lagere exploitatielasten en opnemen in de nota wat nu
het afschrijvingspercentage is.
- Aangeven wat de ruimte is die de marktpartij nog heeft om over
oplossingen na te denken.
- De portefeuillehouder ziet de aangepaste nota voordat deze naar het

algemeen bestuur gaat.
- (advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in
met:
1. de gefaseerde vervanging van installatieonderdelen uit de
tussenbezinktanks;
2. het voorstel hiertoe een krediet van € 3.4OO.OOO,- ter beschikking te
stellen;
3. af te wijken van het huidige afschrijvingsbeleid en voor dit project
een nieuwe termijn vast te stellen voor mechanische installaties 1O
jaar.

4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Bestuursovereenkomst en werkprogramma Hoge Zandgronden
2016-2021
Sinds 2010 werken overheden en maatschappelijke organisaties op de hoge
zandgronden samen aan het Deltaplan Hoge Zandgronden waarbij als
belangrijke doelstelling geldt het realiseren van een klimaatrobuuste
zoetwatervoorziening. Een volgende stap is hierin noodzakelijk: het
ondertekenen van een Bestuursovereenkomst en het instemmen met een
gezamenlijk Werkprogramma. Met deze nieuwe mijlpaal wordt een volgende
stap gezet naar de uiteindelijke uitvoering van maatregelen in de periode
2016-2027.

Besloten:
1. Het dagelijks bestuur stemt in met het Werkprogramma
zoetwatervoo rzi en i n g Hoge Za nd g ronde n 20 !6-2O2L.
2. De loco-dijkgraaf van het waterschap heeft met toestemming van
het dagelijks bestuur het DB-lid J. van der Aa gemachtigd om het
waterschap te vertegenwoordigen bij de vergadering van de
stuurgroep RBOM/DHZ op woensdag 2 september 2O15 en aldaar ook
namens het waterschap de bestuursovereenkomst Zoetwater te
ondertekenen.
3. Het dagelijks bestuur roept de regio-portefeuillehouders op om
meer gemeenten te enthousiasmeren om deel te nemen aan het
programma.

4.b

Beleid &
planadvies

Status Westelijke Drongelens kanaald¡jk
De Provincie Noord-Brabant heeft tijdens de Consultatie Wijziging Waterwet
gereageerd op de voorgestelde status van de Drongelens kanaaldijk. Naar
aanleiding hiervan is nader onderzoek verricht door Deltares, waaruit volgt dat
een regionale status voor deze dijk volstaat. Voorgesteld wordt om hiermee in
te stemmen.

Beleid &
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
planadvies
1. de voorgestelde regionale status van de westelijke Drongelens
kanaaldijk;
2. het versturen van bijgevoegde DB brief. In de brief wordt duidelijker
aangegeven dat het Rijk betaalt als de dijk in de toekomst op nieuw de
primaire status krijgt.

4,c

Verdere verfijning van de contouren voor beregenen u¡t

grondwater

Op 1 maart 2015 zijn de verfijnde contouren rondom de Natura 2O0O-gebieden
in werking getreden. Waterschap De Dommel heeft echter een aanvullende
beleidsvariant berekend en ingevoerd, terwijl de waterschappen Aa en Maas en
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Brabantse Delta dat niet hebben gedaan. Vanuit het breed bestuurlijk overleg
beregenen uit grondwater is aan deze twee waterschappen gevraagd of en zo
ja, wanneer zij het voorbeeld van De Dommel gaan volgen, en of er daarnaast
nog een verdere verfijning van de contouren komt (de zogenaamde'tweede
stap verfijning'). Hierop ís besloten dat deze vragen na de verkiezingen aan de
nieuwe dagelijkse besturen zou worden voorgelegd.
Geadviseerd wordt om de beleidsvariant samen met Waterschap Aa en Maas te
laten doorrekenen en deze in te gaan voeren. Daarnaast wordt geadviseerd de
tweede stap van de verfijning alsnog niet uit te voeren.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de invoering van de zogeheten beleidsvariant voor beregenen van
grasland binnen de contouren rondom de Natura 20oo-gebieden;
2. het vooralsnog niet uitvoeren van een verdere veÉijning van de
contouren voor beregenen uit grondwater rondom de Natura 2OOOgebieden'
3. het doen van een verkenning naar de gevolgen van een verdere
verfijning van de contouren waarbij de elders opgedane ervaringen
worden meegenomen.

4.d

Beleid &
planadvies

Zienswijze op het Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan

20L6-202t

Het Ontwerp Provinciaal Milieu- en waterplan 2076-2021 ligt ter inzage van 10
juni tot en met 21 juli 2015. De waterschappen in Noord-Brabant hebben
afgesproken om ieder een zienswijze in te dienen op basis van een
gezamenlijke tekst. Hieraan kunnen desgewenst gebied-specifieke
Beleid &
opmerkingen worden toegevoegd.
planadvies

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de inhoud en verzending
van een zienswijze op het Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan
2OL6-2O21. De concept zienswijze dient op een aantal punten
aangepast te worden. De definitieve versie zal voor verzending
nogmaals aan het dagelijks bestuur worden toegezonden.

4.e

Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling
uskusratten bestrijd in g

M

In 2011 is de wettelijke taak voor de muskus- en beverrattenbestrijding
overdragen aan de waterschappen. Waterschap Brabantse Delta is uitvoerder
van de Gemeenschappelijke regeling muskusrattenbestrijding Noord-Brabant.
Voor 2016 wordt de totale bijdrage per deelnemer geraamd op € 752.000, -.
Deze kosten komen overeen met de ramingen voor de jaarschijf 2016 van de
kadernota.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met
1. de begroting Muskus- en beverrattenbestrijding Noord-Brabant
2lJL6¡
2. het ter goedkeuring voorleggen van de begroting aan de besturen
van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en deze vooraf te
bespreken tijdens het bestuurlijk overleg Muskusrattenbestrijding.

4.r

Concept Nota van antwoord Ontwerp Waterbeheerplan 20162l¡21
Van 13 januari 2015 tot en met 24februari 2015 lag het Ontwerp
Waterbeheerplan 2016-2021 ter inzage. Het waterschap heeft 34
inspraakreacties ontvangen. Alle ingediende zienswijzen zijn in behandeling
genomen. De reacties zijn samengevat en beantwoord in de concept Nota van
antwoord. Ze zijn voorzien van voorstellen voor door te voeren wijzigingen van
het definitieve waterbeheerplan. Deze adviesnota behandelt de belangrijkste
onderwerpen uit de ingediende zienswijzen en stelt de hoofdlijnen van
beantwoording voor. Tenslotte wordt een voorstel gedaan voor het bestuurlijk
Beleid &
vaststellingsproces.
planadvies
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de voorgestelde lijn van verwerking van de ingediende zienswijzen;
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2. aanpassing van de reactie op de zienswijzen I,22,6.7r 26.8 en
29.L7 en de passage over beregening.
2. het bestuurlijke vaststellingsproces voor de definitieve Nota van
antwoord en het Waterbeheerplan 2OL6-2O2L.

5

6

Bespreking externe vertegenwoord¡g¡n g
Besloten:
- Voorleggen advies aan portefeuillehouder of dagelijks bestuur over
grondmedegebruikersba nk.
- Advies voorleggen aan dagelijks bestuur over trekkersrol PASgebieden.

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 16 juni en
van het schriftelijk rondje van 29 juni 2O15 vast.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.1.a

Brief Unie van Waterschappen'Kandidaatstelling vacature
voorzitter Unie van Waterschappen'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van
Waterschappen voor kennisgeving aan.

7.1.b

Brief Unie van Waterschappen'Kandidaatstelling vacature
bestuurslid Unie van Waterschappen'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van
Waterschappen voor kennisgeving aan.

7.1.c

Voortgangsamenwerkingwaterketen
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor
kennisgeving aan en wenst nader geïnformeerd te worden over de
regionale BAW-monitor..

7.L.d

Jaarrekening BWB 2OL4
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de jaarrekening BWB 2014 voor
kennisgeving aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Brief NBWB'Uitnodiging netwerkdag NBWB 27 augustus 2O15'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor
kennisgeving aan.

8

Mededelingen
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Beleid &
planadvies

8.a

Gezamenlijk databeheer afvalwaterketen SWWB
Besloten: De mededeling komt een volgende keer terug in het DB met
informatie over de rol van Brabant Water en de wijze waarop het ICT
project wordt aangepakt.

a.b

Advies Commissie Water over waterschapsbestuur
Besloten:

- Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- In aanloop naar de Uniecommissie BCF waar het advies wordt
besproken, dit onderwerp terug laten komen in het dagelijks bestuur
met oplegnotitie ten behoeve standpuntbepaling Brabantse Delta.

- Het advies van de commissie agenderen als ingekomen stuk voor de
volgende AB vergadering.

8.c

Voortga

n

gsra ppo rta ge werkg roep Bestu u rl ijke Vern ieuw¡

n

g

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de voortgangsrapportage van
de werkgroep voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar de
vergadering van het algemeen bestuur van 15 juli 2O15.

I

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 17 juni 2015

10

Rondvraag

11

Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 augustus 2015,
Het dagelijks bestuur,
De 1e loco-dijkgraaf

A.A

ppens

De secretaris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom
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