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Besluitenlijst dagelijks bestuur 4 oktober 2O16

Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, L. van der Kallen, J.l.M. van derAa, C.A.M. de
Jong, A,F.M. Meuleman en A.J.A. Lauwerijssen
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Opening
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Bestuursuur
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Nota's ter besluitvorming AB

3.a
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nvraag uitvoeri ngskred iet
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ndrijvi ngen

aa

nvoervijzels N ieuwveer
tot 16.500 m3 per uur

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer, verwerkt
afvalwater en dateert van begin jaren '70.

aan

Dit afvalwater wordt door vier aanvoervijzels (en een pomp) uit het aanvoerriool gehaald
en over de zuivering gevoerd. Deze aanvoervijzels worden aangedreven door
elektromotoren en tandwielkasten. Drie van de vier tandwielkasten zijn al 43 jaar in
bedrijf. Deze aandrijvingen (tandwielkasten én motoren) zijn onvoldoende bedrijfszeker.
Voorgesteld wordt de oudste drie aandrijvingen te vervangen. Met de vervanging kan ook
een rendementsverbetering gerealiseerd worden, waardoor energie bespaard zal worden.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het atgemeen
bestuur stemt in met:
1. het vervangen van tandwielkasten en motoren van de aanvoervijzels van de
rwzi Nieuwveer;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 2OO.OOOT- voor de
vervanging van drie tandwielkasten.
4

Nota's ter besluitvorming DB

4,a

Ondertekening Letter of Commitment Vitaal Leisure Landschap Hart van
Brabant
De samenwerkingsovereenkomsten voor de streeknetwerken, waaronder die van Vitaal
Leisure Landschap Hart van Brabant lopen af. De provincie heeft de streeknetwerken
uitgenodigd om een gebiedsagenda op te stellen ten behoeve van een eventueel opnieuw
af te spreken ondersteuningsarrangement vanuit de provincie, maar dan op grond van de
nieuwe benaderingswijze. Door Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant is daartoe nu
het'Plan Vitaal Leisure Landschap 2077 - 2020'opgesteld. Met het'Plan Vitaal Leisure
Landschap 2OI7 - 2020' wordt de ambitie van Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant
aangetoond. Aan de colleges van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het

waterschap wordt nu gevraagd zich daaraan de committeren. Vervolgens zal het Plan VLL
in december aan de provincie worden aangeboden.

- Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de Letter of Commitment en de ondertekening daarvan door
portefeuillehouder L. van der Kallen;
2. het'Plan Vitaal Leisure Landschap 2OL7 - 2O2O'als richting voor de komende
jaren.
- DB-l¡d C.A.M. de Jong heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en
besluitvorming.

4.b

Ontwerp partiële herziening van de algemene regels grondwater

(onttrekkingsdiepten) en de beleidsregel agrarische beregening uit grondwater
bij schaarste
De waterschappen hebben samen grondwaterbeleid geïmplementeerd. Een onderdeel
hiervan is de maximaal toegestane diepte voor onttrekkingen. Naar aanleiding van een
praktijkgeval bij De Dommel is in de vergadering van de Noord-Brabantse
Waterschapsbond (NBWB) met Brabant Water van 30 september 2015 is besloten om
een gezamenlijke werkgroep van de waterschappen, provincie en Brabant Water te
formeren om nader onderzoek te doen naar de aanwijzing van watervoerende pakketten
in de algemene regels. De conclusie van het onderzoek is dat een actualisatie van de
algemene regels op dit punt noodzakelijk is. Met deze nota wordt de procedure gestart
om de algemene regels op dit onderdeel te herzien.
Daarnaast is voor de beheergebieden van De Dommel en Aa en Maas gebleken dat een
nadere splitsing nodig is van de deelgebieden die gebruikt worden voor de
onttrekkingsverboden voor grondwater. In het gebied van Waterschap Brabantse Delta is
geen aanpassing nodig, maar aangezien de drie waterschappen dezelfde beleidsregel
hanteren, vraagt dit toch ook van dit waterschap een administratieve aanpassing van de
'Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste'.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen ten behoeve van de
inspraakprocedure van :
1. ontwerp Tweede partiële herziening Algemene regels Waterschap Brabantse
Delta;
2. ontwerp Eerste partiële herziening Beleidsregel agrarische beregening uit
grondwater bij schaarste.
4.c

Ontwerp projectplan evzlbeekherstel Rillaersebaan te Goirle
De stuw in de Oude Leij bij de Rillaersebaan in Goirle vormt een obstakel voor
optrekkende vis. De beek heeft de waterhuishoudkundige functie'verweven' en is tevens
aangeduid als KRW-lichaam. Langs de beek ligt tevens een EVZ-functie. Met dit project
wordt 500 meter EVZ en 500 meter beekherstel gerealiseerd, inclusief het vispasseerbaar
maken van de stuw Heidehoeve. Het plangebied sluit hierbij aan op het bovenstrooms
ingerichte deel van de Oude Leij (Regte Heide) en benedenstrooms ingerichte deel
(Leijkant en Kaa¡stoep).

Besloten:

- De nota wordt aangehouden en komt volgende DB-vergadering terug op de
agenda.

5

Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a

Goncept bestuursprogramma Unie van Waterschappen 2016-2018 en memo
t.b.v. DB
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het bestuursprogramma en het memo
voor kennisgeving aan.

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt na het aanbrengen van een aantal
tekstuele aanpassingen de besluitenlijsten van 2O september 2016 vast.

7

Ingekomen brieven

7.1

Brieven

7.1.a

Onderzoek rekenkamercommissie naar doelmatigheid en doeltreffendheid van
het inkoop- en aanbestedingsbeleid
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het onderzoek van de
rekenkamercommissie voor kennisgeving aan en geleidt het door naar de
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vergader¡ng van het algemeen bestuur van 12 oktober 2016
7.L.b

Rapport rekenka mercommissie nazorgonderzoek subsidieverwerving bij
Brabantse Delta
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het onderzoek van de
rekenkamercommissie voor kennisgeving aan en geleidt het door naar de
vergadering van het algemeen bestuur van 12 oktober 2OL6.

7.L.c

Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Problematiek van wateroverlast in de
Hoevense Beemden'
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het antwoord aan de fractie Ons
Water/Waterbreed en besluit om het onderwerp mee te nemen bij de
waterschapskringen.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging nationale klimaattop 26 oktober 2O16
Besloten: De heer Hieltjes zal deelnemen aan de klimaattop en doet de
suggestie om samen op te trekken met de gemeente Breda.

I

Mededelingen

8.a

Opzet gecombineerd thema DTlDB Evaluatie Participatie
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de voorgestelde DTIDB sessie

later dit jaar.
9

Rondvraag

Omgevingswet
Besloten: Het algemeen bestuur via een mededeling informeren over de stand
van zaken (AMvB's) Omgevingswet naar aanleiding van de consultatie.
Duurzaamheidscongres Regio West-Brabant
Besloten: De heer De Jong zal deelnemen aan het congres. Onderdeel daarvan is
het ondertekenen van een door de jeugd op te stellen slotverklaring.

10

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 oktober 2016,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De

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

ir. H.T.C. van Stokkom

ris-directeur
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