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Besluitenlijst dagelijks bestuur 24 februari 2O15

1

Opening

2

Thema
In het kader van de waterretentie opgave van Via Breda, 13000m3 is, in
samenwerking met Waterschap een taskforce opgericht. In gezamenlijkheid
zijn een groot aantal mogelijke locaties bekeken waar en hoe deze opgave
opgelost zou kunnen worden. Uit deze exercitie zijn een tweetal locaties
overgebleven met een hoge oplossingsgericht vermogen. De resultaten
worden gepresenteerd middels een duo presentatie van het waterschap en
de gemeente tijdens een ontbijtsessie met het college van B&W van Breda.
Deze ontbijtsessie is bedoeld om als besturen onderling kennis te maken en
van gedachten te wisselen.

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Vaststelling projectplan verplaatsing inlaat Sint Antoinedijk

Actie
door

Het projectplan betreft de onderbouwing voor het verwijderen van de
bestaande inlaat St.Antoinedijk te Oud Gastel en het 700 m westelijker
plaatsen van de nieuwe inlaat. De inlaat voorziet de polder Kaas en Brood en
een gedeelte van het peilvak Heerjansland van water.
Door de inlaat 700 m te verplaatsen wordt de waterhuishouding verbeterd.
De watergang vanaf de oude (te verwijderen) inlaat verliest zijn Awatergang status en krijgt een B-status, de watergang vanaf de nieuwe
inlaat wordt opgewaardeerd tot A-watergang. Van 21 oktober 2Ol4 tot 2
december 2014 heeft hiervoor het ontwerp projectplan ter inzage gelegen.
Tijdens deze inspraakprocedure zijn er twee zienswijzen ingediend, welke
geen aanleiding geven tot aanpassing van het projectplan.

Besloten
. Nota en projectplan op een aantal punten tekstueel

.
3.b

Bouwprojecten

verduidelijken.
(advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur
stelt het definitief projectplan, verplaatsing inlaat Sint
Antoinedijk, vast.

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie stuw Engebeek
Peilbeheer is een primaire taak van het waterschap. Om deze taak goed en
verantwoord uit te voeren worden binnen het beheersgebied stuwen en
gemalen ingezet. Met een stuw regelen we de waterstand in een watergang.
De waterstand in de Engebeek is niet vast maar fluctueert afhankelijk van de
aanvoer. Stuw Engebeek reguleert het peil in het laatste stuk van de
Engebeek met als doel een zo constant mogelijk waterpeil afgestemd op de
functie van het gebied. De technische staat van stuw Engebeek is
onderzocht. Vervangen van de stuw is niet nodig. Renovatie is wel nodig om
de levensduur van de stuw te verlengen.

Besloten
¡ Varianten regelbaarheid stuw en vispasseerbaarheid
opnemen in de nota en aanpassen financiële paragraaf.
. (advies aan het algemeen bestuur) : Het algemeen bestuur
stemt in met:

Bouwprojecten

1. de renovatie van stuw Engebeek;
2. hiervoor € 3OO.OOOT= tê voteren aan uitvoeringskrediet.

3.c

Verordening behandeling bezwaren waterschap Brabantse Delta
2015
In het kader van Winnend Samenwerken is door de drie Brabantse
waterschappen het werkproces voor het behandelen van bezwaren
geüniformeerd met als resultaat een uniforme verordening behandeling
bezwaren. De verordening is de opmaat naar een gezamenlijke
bezwaarschriftenafhandeling die zo efficiënt, zorgvuldig en klantvriendelijk
mogelijk wordt uitgevoerd, bezien vanuit het perspectief van de burger c.q.
bezwaarmaker.
De verordening voorziet daar als volgt in:
o primair toepassen van de informele aanpak (pre-mediation);

. invoeren van de mogelijkheid van een ¡nterne procedure voor het horen
van bezwaarmakers zonder inschakeling van c.q. advisering door de externe
bezwarencommissie;

. handhaving van de mogelijkheid om bezwaren af te handelen via de
externe bezwarencom missie.
Conform de Inspraakverordening van het waterschap is de concept
verordening ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Besloten:
. Op het punt van pre-mediation/informele
.

3.d

luridische zaken

aanpak, fiscaal
bezwaarschrift en overdracht van bevoegdheden de nota c.q.
de verordening verduidelijken.
(advies aan het algemeen bestuur) : Het algemeen bestuur
besluit tot vaststelling van de Verordening behandeling
bezwaren waterschap Brabantse Delta 2015.

Kredietaanvraag Programma van dienstverlening, dienstverlening in
beweging
De Unie van Waterschappen heeft naar aanleiding van maatschappelijke en
technische ontwikkelingen een visie op dienstverlening opgesteld waar alle
waterschappen zich aan geconformeerd hebben. Brabantse Delta heeft deze
visie als uitgangspunt genomen om een eigen (van de unievisie afgeleide)
visie te ontwikkelen en een Programma van dienstverlening te maken. Kern
is om te komen tot een waterschap dat de vraag van burgers, bedrijven en
belangengroepen centraal stelt en zijn dienstverlening hierop inricht, dit in
verbinding met lopende trajecten, projecten en zaken die plaats vinden
binnen de organisatie. Dit programma van Dienstverlening heeft brede steun
ontvangen in het AB van 10 december 2Ot4 en het AB heeft aangegeven
een nadere concrete invulling te willen inclusief een meer gespecificeerde
financiële raming. Deze ligt nu voor.
Projectleider
Besloten:
dienstverlening

¡
r
.

Opnemen uitgaven pijler 1 in exploitatie.
Bijlage inkorten en opnemen in nota.
(advies aan het algemeen bestuur) : Het algemeen bestuur
stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringkrediet ter realisering van het Programma van
dienstverlening, Dienstverlening in beweging.

4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Aanvraag uitvoeringskrediet e-HRM/SA systeem
Op basis van een businesscase van het Waterschapshuis hebben vijftien
waterschappen een deelnameovereenkomst getekend om gezamenlijk een eHRM/SA systeem aan te schaffen.
Een systeem met meer mogelijkheden en functionaliteiten om de
strategische HRdoelstellingen te faciliteren. De voordelen van de
gezamenlijke aanschaf zijn standaardisering in processen, samenwerking
tussen waterschappen en kostenvermindering. Het project loopt nu in de
aanbestedingsfase. De eerste waterschappen gaan op 1 januari 2016'live'.
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Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven, samen met waterschappen
Aa en Maas en de Dommel, het nieuwe systeem per 1 januari 2018
ingevoerd te willen hebben.

Besloten:
r Portefeuillehouder is het DB-l¡d Th. Schots
. Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen
van een uitvoeringskrediet van € 2OO.OOOT- voor de aanschaf
en implementatie van een nieuw e-HRM/SA systeem.
4.b

Aanvraag uitvoeringskrediet voor het treffen van
veiligheidsvoorzieningen bij waterhuishoudkundige kunstwerken
Waterschap Brabantse Delta kent veel waterhuishoudkundige objecten zoals
stuwen, poldergemalen en inlaten. Deze kunstwerken zorgen voor een
optimaal peilbeheer. Een groot aantal wordt regelmatig bezocht door de
eigen medewerkers voor bediening of onderhoud. Dit vraagt om een veilige
werkomgeving.
Het houden van veiligheidsinspecties bij de kunstwerken welke in beheer zijn
van dit waterschap is een continue proces. De geconstateerde knelpunten
worden geprioriteerd. De wijze van prioritering geschiedt conform de
uitgangspunten van de assetmanagement methodiek.
In 2Ot2 is door het dagelijks bestuur besloten om actief aan de slag te gaan
met het verhelpen van veiligheidsrisco's bij waterhuishoudkundige objecten.
De aanpak zou gefaseerd uitgevoerd worden. De afgelopen twee jaar is door
het dagelijks bestuur jaarlijks € 250.000,- beschikbaar gesteld. Met dit
krediet zijn de afgelopen twee jaar bij een 78-tal kunstwerken de
gevaarlijkste knelpunten aangepakt. Hiermede worden onveilige situaties
weggenomen. Ook voor 2015 komt een aantal kunstwerken in aanmerking
om aangepakt te worden. Deze geïnspecteerde kunstwerken voldoen niet
aan ARBO wetgeving en normeringen. Met dit project worden opnieuw de
meest risicovolle gebreken aangepakt om mogelijke ongelukken te
voorkomen. In lijn met voorgaande jaren is de verwachting dat bij
40 kunstwerken de gebreken met een hoog risiconiveau binnen dit project
aangepakt kunnen worden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het treffen van veiligheidsvoorzieningen bij
waterh uishoudku ndige ku nstwerken,
2. hiervoor € 25O.OOOr= tê voteren aan uitvoeringskrediet
4.c

Juridische Vormgeving Winnend Samenwerken
Er is een noodzaak om iets te regelen over de juridische vormgeving van
Winnend Samenwerken omdat in de huidige constellatie de deelnemende
waterschappen risico's lopen op met name aanbestedingsrechtelijk en fiscaal
(BTW) gebied. Aan de drie dagelijks besturen wordt gevraagd een traject in
gang te zetten over juridische vormgeving van Winnend Samenwerken
waarmee deze risico's kunnen worden gereduceerd.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. kiest voor een zo licht mogelijke juridische vorm voor Winnend
Samenwerken;
2. steekt voor Winnend Samenwerken in op een
netwerksamenwerking met als rechtsvorm een meervoudige
centrumregeling;
3. stemt in met het naast elkaar leggen in het bestuurlijk platform
Winnend Samenwerken van de besluiten van de 3
waterschapsbesturen over de juridische vorm voor Winnend
Samenwerken om te komen tot een eenduidige opdrachtformulering
voor de uitwerking hiervan door de stuurgroep Winnend
Samenwerken.
4.d

Advies op het voorlopig programmavoorstel HWBP 2OL6-2O2L

-3-
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Het waterschap is door de programmadirectie HWBP gevraagd te adviseren
over het voorlopig Programmavoorstel 2HWBP 2076-2021. Hierin is ten
opzichte van de versie vorig jaar (HWBP 2015-2020) weinig veranderd. Ook
in dit programmavoorstel is het project Geertruidenberg/ Amertak
opgenomen op basis van voorfinanciering. Verschil met vorig jaar is wél dat
nu de Verkenningfase gestart is. Ook is aan de groslijst een nieuw project
van het waterschap toegevoegd, ongeveer 2 km dijk bij Noordschans
(prioriteit 103). In grote lijnen kan - met enkele aandachtspunten - worden
ingestemd met het voorlopig Programmavoorstel. De aandachtspunten
betreffen: instemmen met het inzetten van vrijgekomen HWBP2 gelden voor
het vervroegd aflossen van voorfinanciering én onze wens voor een snelle
verbetering van de door het waterschap over te nemen Drongelens
kanaaldijk.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt onder het aanbrengen van één
wijziging in met ãe ãoncept-antwoordbrief (bijlaSe 3) waãrin het DB:
r. aañgeLtt in te stemmen met het voorlop:i Èrolrammavoorstel
HWBP;

2. steun uitspreekt voor het besluit van de Programmadirectie om de
€ 1OO miljoen die zijn vrijgekomen vanuit het HWBP2 in te zetten
voor het oplossen van discontinuiteiten bij projecten én voor
vervroegd aflossen van voorfinanciering;
3. aandacht vraagt voor snelle verbetering van de door het
waterschap over te nemen Drongelens kanaaldijk.
4. een slag om de arm houdt over het naar voren halen van

Noordschans.
Het DB ontvangt daarnaast graag een separate nota over de voor- en
nadelen van het naar voren halen van het project Noordschans.
4.e

Inspraak ontwerp projectplan Aa of Weerijs
Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met het ontwerp
projectplan "EVZ Aa of Weerijs te Zundert" en om dit plan vrij te geven voor
de inspraak. Met dit projectplan wordt totaal 3,8 ha EVZ ingericht, bestaande
uit 5 stapstenen, gelegen langs de Aa of Weerijs tussen Wernhout en
Zundert. De EVZ-percelen worden ingericht conform het
inrichtingsmodel winde/snoek. Het ontwerp projectplan is tot stand gekomen
in samenwerking met de projectpartner gemeente Zundert. Vaststelling van
het projectplan door het algemeen bestuur is voorzien vóór de
zomervakantie; de uitvoering staat gepland voor de periode augustus 2015 november 2015.
Besloten: Het dagelijks bestuur
. stemt in met:
1. het ontwerp projectplan "EVZ Aa of Weerijs te Zundert";
2. het ter inzage leggen van dit ontwerp projectplan.
. Vraagt aandacht voor de gemaakte afspraak dat AB - leden
standaard voor informatiebijeenkomsten worden uitgenodigd.

4.1

Beslissing op bezwaar tegen beoordeling 2OL3
Bij brief van 16 december 2013 is bezwaarmaker geïnformeerd over de
vaststelling van de beoordeling 2013 met eindscore 'nog te ontwikkelen' (D).
Tegen deze beoordeling is bezwaar aangetekend. De bezwarenprocedure is
doorlopen en de onafhankelijke bezwarenadviescommissie personele
aangelegenheden (BAC) adviseert het dagelijks bestuur om het bezwaar
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. In deze nota wordt geadviseerd
conform dit advies te besluiten.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het, conform het advies
van de BAC personele aangelegenheden, ontvankelijk en ongegrond
verklaren van het bezwaar tegen de beoordeling 2O13.
4.9

Uitvoering van het zogenaamde l09A-onderzoek
In het algemeen bestuur van oktober 2014 afspraken vastgelegd over het
uitvoeren van zogenaamd art. 1094-onderzoek door het dagelijks bestuur.
In deze nota worden door het dagelijks bestuur afspraken vastgelegd om dit
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planadvies

te operationaliseren.
ConcernBesloten: Het dagelijks bestuur:
controller
l.wijst Theo Schots aan als coördinerend portefeuillehouder voor de
1O9A onderzoeken;
2. stemt in met de in deze notitie beschreven werkwijze ten aanzien
van de voorbereiding, uitvoering en rapportage met betrekking tot
de onderzoeken;
3. kiest beleid (afkoppelen) verhard oppervlak als onderwerp voor
2O15 en voorlopig voor ecologische inrichtingen en schouwvoering
voor de jaren 2O16 en 2OL7.

4.h

Onderbouwing inzet waterschappen aan de provincie
Tijdens het 4DB overleg op 22 januari 2015 is afgesproken dat de
waterschappen aan de slag gaan met een onderbouwing van een inzet aan
de provincie. Het bod is bedoeld ter voorbereiding op een nieuwe
bestuursovereenkomst voor de periode 2OL6-2O2I. De intentie is om het
bod aan te bieden aan de Gedeputeerde Van den Hout tijdens de GS/NBWB
vergadering van 26 februari 2015.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
- neemt kennis van de onderbouwing van de inzet van € 9O

miljoen

y¿¡

aan de Provincie (gebaseerd op de concept Waterbeheerplannen
de waterschappen (bijlage 1) waarbij verduidelijking van de tabellen
nog gewenst is;
- stemt in met het aanbieden van de inzet aan de Gedeputeerde Van
den Hout tijdens de GS/NBWB vergadering van 26 februar¡ 2015
(het totaal, niet gespecificeerd per waterschap) met het voorbehoud
dat het algemeen bestuur er nog over moet besluiten en dat we het
binnen het bestaande beleid aanbieden .
- besluit het AB te informeren over de inzet door middel van de
bijgevoegde mededeling waarin duidelijk wordt aangegeven dat het
algemeen bestuur hierover nog een besluit moet nemen en dat de
inzet onder voorbehoud van cofinanciering is,
4.4.

Vaststelling beleidsregel afstromen verhard oppervlak
In het kader van de uniforme Brabantse keur zijn ontwerp beleidsregels
vastgesteld en ter inzage gelegd, waaronder een beleidsregel over de
afstroming van hemelwater vanaf verhard oppervlak. Specifiek voor de
beleidsregel over de afstroming van hemelwater vanaf verhard oppervlak
gold dat deze opnieuw als ontwerp vastgesteld moest worden en opnieuw ter
inzage moest worden gelegd. Tijdens de inspraakprocedure zijn er in totaal
zes zienswijzen ingediend. Deze leiden niet tot grote aanpassingen, wel tot
enkele verduidelijkingen in de teksten.
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt het Besluit 'Partiële herziening
Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater'
vast.

5

Bespreking externe vertegenwoordiging

6

Besluitenlijst 1O februari 2O15
Het dagelijks bestuur stelt de besluitenli¡3t van
vast.

1O

februar¡ 2015

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk 'Baggeren Groote
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Melanen' en concept antwoord DB
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen en het
concept antwoord voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar
de vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2015.
7.2

Uitnodigingen

8

Mededelingen

8.a

Startpakket nieuw algemeen bestuur
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor
kennisgeving aan.

8.b

Position Paper Chemie-Pack
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor
kennisgeving aan.

B.c

Toezichtsoverleg provincie Noord-Brabant - Waterschap Brabantse
Delta
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor
kennisgeving aan en geleidt deze door naar de vergadering van het
algemeen bestuur van 11 maart 2015. Hierbij wordt de brief van de
provincie over het toezicht in 2lJ14 ook gevoegd.

9

Concept agenda vergadering algemeen bestuur 11 maart 2O15

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de concept agenda voor
kennisgeving aan.
10

Concept DB-reactie op (evt.) motie "prijsvraag kunstwerk kopgevel
hoofdgebouw"

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de (evt) motie met
de voorgestelde DB-reactie.
11

Sluiting om 12.35 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 maart 2015,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

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

ir. H.T.C. van Stokkom
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