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Aanwezig: C.A.A. Coppens (vice-voorzitter, J.J.M. van derAa, H.B. Hieltjes, L.H. van der Kallen, Th. Schots,
H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen

Besluitenlijst dagelijks bestuur 1 maaft 2016
1

Opening

2

Thema
Strategische heroriëntatie van Aquon. De uitkomsten van fase 1 van het onderzoek
werden gepresenteerd en toegelicht.

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Aanvullend voorbereidingskrediet duurzame vergisting
Het project duurzame vergisting Bath ligt op schema om binnen het gestelde budget
gerealiseerd te worden. Het succes en de uitgangspunten van het project staan niet ter
discussie en worden door middel van risico management gewaarborgd.
Voorwaarde is dat de onderzoeksfase eerst geheel afgerond wordt en er een goede
systeemkeuze gemaakt wordt op basis van de onderzoeksresultaten. Hiermee verschuift
het moment van aanvragen van het uitvoeringskrediet naar achteren in de tijd. Het extra
voorbereidingskrediet is niet primair bedoeld om de tijd te overbruggen maar ook om
aanvullende werkzaamheden / onderzoeken te doen (die uiteraard tijd en geld kosten)
om tot een gedegen systeemkeuze annex aanvraag uitvoeringskrediet te komen.
Besloten:
- Verduidelijken argumentatie verhoging voorbereidingskrediet en verhouding
voorbereidingskrediet - verwachte uitvoeringskosten.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt
in met het beschikbaar stellen van € 35O.OOO'- aanvullend
voorbereidingskrediet voor duurzame vergisting. Hiermede komt het totale
voorbereidingskrediet uit op € 1.O5 miljoen.

3.b

Vaststelling projectplan en peilwijziging, natte natuurparel Lage Vuchtpolder
In 2009 is gestart met het project natte natuurparel Lage Vuchtpolder. Door veranderd
rijksbeleid is het project in 2010 stilgezet. Via een extra financiële impuls (lenteakkoord)
is het project herstart, Het waterpeil is nu gericht op landbouwkundig gebruik, maar door
de inrichting van de natte natuurparel zullen percelen vernatten en een natuurfunctie
(kunnen) krijgen. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van de waterpeilen en
waterstromen nodig.
Dit projectplan is opgesteld ter onderbouwing voor:
a. de wijziging van waterstaatkundige werken;
b. de partiële herziening van het peilbesluit.
Het ontwerp projectplan heeft met ingang van 24 december 2015 tot 4 februari 2016
gedurende een periode van 6 weken tervisie gelegen. Op 14 januari 2016 heeft het
waterschap een informatieavond georganiseerd. Er zijn in totaal 12 zienswijzen
ingediend. Deze zijn opgenomen en van een reactie voorzien in de bijgevoegde nota van
zienswijzen en hebben in sommige gevallen geresulteerd in aanpassing van het plan.

Besloten:

- Enkele tekstuele verbeteringen aanbrengen in de nota en een aantal reacties
in de zienswijzennota concretiseren.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt
kennis van de nota van zienswijzen en stelt vast het projectplan Lage
Vuchtpolder te Breda en de partiële herziening peilbesluit Etten Leur-Breda.

3.c

3.d

Benoeming externe leden rekenkamercommissie/Wijziging Verordening
Rekenkamercommissie
Waterschap Brabantse Delta heeft een rekenkamercommissie die uit 5leden bestaat: 3
externe leden (waaronder de voorzitter) en 2 AB-leden. De benoemingstermijn van de
drie externe leden loopt af op 25 maart 2016. Aan de orde is besluitvorming over de
invoering van een roulatiesysteem voor de externe leden en de benoeming van 3 huidige
externe leden van de rekenkamercommissie waaronder de voorzitter van deze
commissie. De rekenkamercommissie stemt hiermee in.
Besloten:
- Nagaan ingangsdatum wijziging verordening.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt
in de wijziging van de Verordening rekenkamercommissie en stemt in met de
benoeming van de huidige externe leden van de rekenkamercommissie
overeenkomstig bijgevoegd besluit,

Bijstelling actualisatie communicatievisie
In de bespreking van het algemeen bestuur zijn de voorgestelde keuzes in de
geactualiseerde communicatiestrategie van het waterschap uitgediept en aangescherpt.
Uit de discussie kwam naar voren dat de beschreven prioriteiten de gewenste focus in de
communicatiestrategie aanbrengen. Daarbij zijn er aanbevelingen voor bijstellingen
gedaan die zijn overgenomen.
Besloten:
- de termen stedeling, buitenwereld en investering aanpassen.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt

in met
1. de actualisatie van de communicatievisie waarbij de focus voor 2O16 en 2OL7
ligt op taak- en naamsbekendheid, samenwerking en waterbewustzijn;
2. de evaluat¡e van de communicatievisie eind 2O17.
4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Instellen hoger beroep
Het waterschap is door de rechtbank veroordeeld om in afwijking van de ontvangstplicht
eens per twee jaar maaisel af te voeren aan een perceel in Steenbergen. 7o legt de
rechtbank de overeenkomst uit die tussen het waterschap en de betreffende
perceeleigenaar is gesloten. Het waterschap is echter van mening dat de rechtbank dit
fout ziet aangezien het waterschap in de overeenkomst niets over de ontvangstplicht
heeft opgenomen. De overeenkomst betrof immers een ander onderwerp (aan welke
zijde van de watergang onderhoud plaats vindt).
Besloten: De nota komt 15 maart terug op de agenda van het dagelijks bestuur.

In de nota moet duidelijker staan aangegeven wat de argumentatie van onze
huisadvocaat is geweest en of daar alle argumenten in zijn betrokken en wat
het advies is van de advocaat ten aanzien van het instellen van hoger beroep.
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4.b

Uitvoeringskrediet bypass persstation Roosendaal IP8OO169
Een belangrijk onderdeel van het AWP-afvalwatertransportsysteem is het persstation

Roosendaal. Enkele situaties kunnen dit station een pompstilstand bezorgen. Daarvoor is het
essentieel dat het afvalwater op dat moment een alternatieve transportroute heeft. De
aanleg van een bypass levert een enorme risicoreductie ten aanzien van de bedrijfswaarden
waterkwaliteit, kosten, regelgeving en imago.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. verzoekt om een toelichting aan de portefeuillehouder op het verschil in de
kapitaalslasten;
2. stemt in met de aanleg van een bypass bij het persstation Roosendaal;
3. stemt in met variant 3 die bedrijfszeker, snel inzetbaar, sl¡m, duurzaam en
herbruikbaar is;
4. stemt in met het beschikbaar te stellen van een uitvoeringskrediet van €
5OO.OOO,-.

4.c

Samenwerkingsovereenkomst met C.A.M. de Jong Project Noordpolder van
Ossendrecht (deelplannen 3+4)
De heer de Jong is een agrarisch ondernemer met bedrijfsgebouwen en gronden in het

projectgebied van de Noordpolder van Ossendrecht. De heer de Jong heeft, in goede
afstemming met het waterschap, subsidie aangevraagd bij het Groenontwikkelfonds Brabant
(GOB) om de natuurdoelen op zijn percelen binnen de natte natuurparel zelf te realiseren.
De subsidie wordt naar verwachting in januari 2016 toegekend.
Het voornemen van beide partijen is om alle inrichtingswerkzaamheden samen op te pakken
in 1 aanbesteding, waarbij het waterschap de projectleiding op zich neemt. Ten behoeve
van de samenwerking en het vastleggen van de financiële afspraken is bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. Omdat de ondertekening van de overeenkomst,
samen met de start van het werk, aanleiding geeft voor een persmoment wordt ook
mandatering gevraagd voor de heer H. Hieltjes.

Besloten:

- Het dagelijks bestuur stemt in met het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomst met de heer C.A.M. de Jong voor de realisatie van
het project Noordpolder van Ossendrecht en mandateert het DB-lid de heer H.
Hieltjes voor het ondertekenen van de overeenkomst.
- Het algemeen bestuur via een mededeling informeren over de andere opbouw
van de subsidies.
5

Bespreki ng externe vertegenwoordiging

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 16 februari 2O16 vast.
Het vertrouwelijke agendapunt wordt weggehaald op de openbare besluitenlijst.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

jaarplan 2016 rekenkamercommissie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het jaarverslag 2O15 en jaarplan 2016 van
de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan.

7.t.a Jaanterslag

2O15 en

T.l.b Yerzoek tot oplossing voor jaren van wateroverlast en schade mbt informatie over
El Nino
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de antwoordbrief.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a Strategiesessie bestuursprogramma 23 en 24 iuni
Besloten: de heer Coppens en de heer Schots zullen deelnemen.
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7.2.b Uitnodiging Unie van Waterschappen 'Interbestuurlijke bijeenkomst over
grondwaterbeheer in gebiedsprocessen 13 april 2016'
Besloten: De heer Van der Kallen en de heer Coppens zullen deelnemen. Indien
nodig kan de heer van der Aa één van beide heren vervangen.
7.2.c Yooraankondiging klankbordbijeenkomst 24 maart 2O16
Besloten: de heer Schots zal deelnemen aan de klankbordbijeenkomst.

I

Mededelingen

8.a

Ruimtelijke kwaliteit bij waterschap Brabantse Delta
Besloten: Het dagelijks bestuur spreekt waardering uit voor de inhoud van de
mededeling en vraagt aandacht voor het onderwerp klimaatadaptat¡e.

8.b

Pilot nieuwe sanitatie Zundert
Besloten:
- Persbericht afstemmen met de gemeente Zundert.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de
mededeling voor kennisgeving aan.

9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur t7 Íebruari 2O16

Vertrouwelijkheid besloten vergadering algemeen bestuur 2016
Besloten: omdat de kwestie nog niet is opgelost, bl¡jft geheimhouding
gehandhaafd.
10

Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 23 maart 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur benoemt een aantal punten om aan te passen in de
agenda neemt de concept-agenda verder voor kennisgeving aan.

11

Rondvraag

Besloten:

- Het dagelijks bestuur is akkoord met de deelname van de heer Schots aan een

reis naar Zweden in het kader van het Phario - project.
De heer Hieltjes zal deelnemen aan het diner pensent van de gemeente Breda op
6 april 2016.
- Het dagelijks bestuur via een mededeling informeren over de stand van zaken
invulling Participatiewet bij het waterschap.
- Actualiseren actie- en toezeggingenlijst algemeen bestuur.

-
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 maart 2Ot6,

Het dagelijks bestuur,
De 1e loco-dijkgraaf

De secretaris-d irecteur

èz

c.A.A.

ens

van Stokkom

ir.
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