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Besluitenlijst dagelijks bestuur 15 november 2OL6
Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, L.H. van der Kallen, J.l.M. van derAa, C.A.M. de
Jong, H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen
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Opening
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Thema
Bestuursuur

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Aanvraag uitvoeringskrediet cofinanciering POP3 Water
ln 2OL4 hebben de waterschappen en de provincie afspraken gemaakt over POP3middelen voor waterdoelen. Door in te stemmen met het gevraagde uitvoeringskrediet
kan de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling vaststellen en komen de POP3middelen daadwerkelijk beschikbaar voor de wateropgaven in West-Brabant.

Besloten (advies aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt ¡n
met:
1. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van €1.21O.000 voor de
cofinanciering voor de openstelling van de subsidieregeling POP3 Water begin
2OL7¡

2. het informeren van de provincie Noord-Brabant over dit Besloten door middel
van bijgevoegde brief.
4

Nota's ter besluitvorming DB

4.d

Project Sloten, oevers en dijken op orde, aanpak stedelijk gebied
Het project SODO gaat over het oplossen van keurovertredingen die ontstaan zijn voor 1
januari 2013. Om deze overtredingen op te kunnen lossen is eerder in het dagelijks
bestuur een maatregelenmatrix vastgesteld (bijlage I). Daaropvolgend zijn beleidsregels,
als uitleg bij de maatregelenmatrix, bestuurlijk goedgekeurd (bijlage II).
Nu vergt de uitdieping van deze beleidsregels op het toetsingscriterium 'buitengewoon
onderhoud is verzekerd'nadere Beslotenvorming. Het gaat hierbij specifiek over het
kunnen uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan beschoeiingen in het stedelijk
gebied. In veel situaties in stedelijk gebied is het voor het waterschap onmogelijk om de
beschoeiing te vervangen, omdat er overtredingen op gebouwd zijn. Het voorstel aan het
dagelijks bestuur is om de bewoners met keurovertredingen op hun perceel in dat geval
te laten kiezen uit de volgende mogelijkheden:
1. de situatie aanpassen naar een vergunbare situatie; of
2. verantwoordelijkheid voor de beschoeiing overnemen door het vestigen van een
kwalitatief recht op het perceel.
Het voorstel is om de kosten voor het vestigen van het kwalitatief recht als waterschap
te dragen.
Tevens is ter informatie een planning bijgevoegd van beslisnota's die het dagelijks
bestuur nog ter besluitvorming aangeboden krijgt.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. De twee mogelijkheden die bewoners in stedeliik gebied met
keurovertredingen op hun perceel voorgelegd krijgen als het gaat over het
vervangen van de beschoeiing, te weten:
- de situatie aanpassen naar een vergunbare situatie; of

- verantwoordelijkheid voor de beschoeiing overnemen door het vestigen van
een kwalitatief recht op het perceel.
2. Het feit dat de kosten van circa € 10Or- per perceel voor het vestigen van een
kwalitatief recht voor rekening van het waterschap komen.
Het dagelijks bestuur neemt kennis van:
3. de planning rondom toekomstige bestuurlijke nota's voor het project Sloten,
oevers en dijken op orde.
4.b

Bijdrage aan Buurtwatedonds voor 2OL7, 2O18 en 2O19
In 2016 heeft waterschap Brabantse Delta een bijdrage van € 20.000,- euro geleverd
aan het Buurtnatuur en BuurtwaterFonds, wat onderdeel is van het Buurtfonds NoordBrabant. Het jaar 2016 was een proetjaar. De resultaten van dit jaar en de
verwachtingen voor de komende jaren zijn dusdanig dat geadviseerd wordt om voor
respectievelijk 2Ot7,2018 en 2019 een maximale bijdrage van €40.000,- per jaar aan
ditfonds leveren met een evaluatie van de jaren20L7 en 2018 in 2019 ter bepaling van
het vervolg in 2020. Op deze wijze kan de succesvolle start van deze subsidieregeling
voortgezet en uitgebouwd worden in de komende jaren.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het leveren van een maximale
bijdrage van € 4O.OOO,- per jaar voor de jaren 2OL7,2O18 en 2O19 aan het
Buurtnatuur en Buurtwaterfonds, onderdeel van het Buurtfonds Noord-Brabant.
Eind 2O17 zal via een evaluatie worden gekeken of de projecten voldoende
bijdragen aan de waterschapsdoelen en neerslaan in het werkgebied. Op basis
van deze evaluatie kunnen de bedragen voor 2O18 en 2O19 worden
heroverwogen.

4.c

Ondertekening STIKA gebiedscontract deelgebied Brabantse Delta (III)
Het waterschap is 1 van de gebiedspartijen bij het provinciale Stimuleringskader
Groenblauwe diensten (STIKA). Dit stimuleringskader is medio 2006 gestart waarbij
agrarische en particuliere terreinbeheerders natuur- en landschapselementen kunnen
aanleggen en beheren tegen een beheersvergoeding. Het waterschap maakt het mogelijk
vooragrariërs en particulieren om via deze regelingEVZ's aan te leggen en te beheren.
Voor het deelgebied Brabantse Delta dient een nieuw gebiedscontract te worden
afgesloten voor de periode 2076-2020. Het bedrag dat het waterschap hiervoor
beschikbaar stelt is € 100.000,- (voor een periode van 4 jaar). De heer Jacques van der
Aa (DB-lid) is de aangewezen persoon om het gebiedscontract vanuit het waterschap te
ondertekenen als portefeuillehouder natuu r.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het verlengen van het STlKA-gebiedscontract 2O16-2O2O deelgebied
Brabantse Delta;
2. de waterschapsbijdrage aan het gebiedscontract vast te stellen op €
IOO.OOO,- voor 4 jaar, waarbij de bijdrage op de exploitatiebegroting
gereserveerd zal worden;
3. het mandateren van DB-l¡d de heer J.J.M. van der Aa om het gebiedscontract
te ondertekenen.
4.d

Managementletter 2OL6-4
Exploitatie: De verwachting is dat de in de exploitatie opgenomen producten en diensten
nagenoeg volledig conform de Begroting2016 worden uitgevoerd. Het verwachte
bedrijfsresultaat is €252.000 negatief. Dit is €786.000 voordelig ten opzichte van de
Begroting en €1.569.000 voordelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML3).
Het voordelige verschil ten opzichte van ML3 wordt veroorzaakt doordat:
- de bij ML3 afgesproken bezuinigingsopdracht is gerealiseerd (€881.000);
- de verwachte opbrengst zuiveringsheffing over oude jaren naar boven is bijgesteld
(€482.000);
- de verwachte uitgaven voor met name energie en gebiedsgerichte samenwerking lager
zijn dan verwacht (€206.000).
Investeringen: In de Begroting 2016 is €57,9 miljoen aan bruto investeringsuitgaven
opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot €51,7 miljoen
(89Vo realisatie). Bij managementletter 2016-3 was de verwachte realisatie nog 92o/o.
Besloten: Þlet dagelijks bestuur
- verzoekt om in de managementletter enkele cijfers en teksten te

verduidelijken;
-stemt in met:
-2-

1. Managementletter 2OL6-4 en het hierin opgenomen verwachte
bedrijfsresultaat;
2. agendering van managementletter 2OL6-4 als mededeling voor het AB van 7
december 2016.
4.e

Beschikking onvoorziene uitgaven 2O16 ten behoeve van oneigenlijk
grondgebruik
Het project'sloten oevers en dijken op orde', onderdeel 'Oneigenlijk grondgebruik' is in
2016 volop in uitvoering. Er is al een grote stap gemaakt in het oplossen van de
langlopende problemen rondom oneigenlijk grondgebruik. De werkzaamheden en
resultaten verlopen volgens planning en worden tegen lagere kosten uitgevoerd.
Vanwege aantoonbare redenen vallen de inkomsten uit grondverkoop echter nog tegen.
Per saldo wordt er bij Managementletter 2016-4 een tekort ten opzichte van de Begroting
2016 van ongeveer€ 650,000,- verwacht. Gesaldeerd met een aantal meevallers op
andere posten is de verwachting dat er in 2016 een tekortvan ruim € 500.000,- ontstaat
op programma 8000'Bestuur en communicatie'. Dit is een overschrijding van 13%o ten
opzichte van de Begroting, wat het mandaat van het DB te boven gaat'

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van €
5OO.OOO,- vanuit de raming'Onvoorziene uitgaven' uit de Begroting 2O16 ter
dekking van de achterblijvende opbrengsten op het project'Sloten, oevers en
dijken op orde', onderdeel'Oneigenlijk grondgebruik'.
Het dagelijks bestuur verzoekt om de verwachtingen richting 2OI7 aan te geven
en het verwachte tekort op te neme in de managementletter.

4.r

Goedkeuren ontwerp projectplan EVZ Kraggeloop te Bergen op Zoom voor
inspraak
De Kraggeloop wordt over een lengte van 1,3 km ingericht als EVZ. Door de realisatie
van deze EVZ ontstaat een robuuster watersysteem met extra waterbergend vermogen
wat past binnen het waterschapsbeleid en in de gang gezette gebiedsontwikkeling.
Het projectplan is opgesteld ter onderbouwing voor:
a. de wijziging van waterstaatkundige werken;
b. aanpassing van de legger.
Besloten: Het dagelijks bestuur
- brengt enkele kleine correcties aan in het ontwerp projectplan;
-stemt in met vrijgave voor inspraak van het ontwerp projectplan EVZ
Kraggeloop te Bergen op Zoom, nadat in te richten gronden beschikbaar ziinì
- verzoekt om een mededeling over risico's en opties voor beheer en

onderhoud.
4.9

Uitvoering Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
In de verkenningsfase dijkversterking 144 Geertruidenberg en Amertak is onderzoek
gedaan naar het plaatsen van dynamische keermiddelen in de monding van de Amertak
en Donge ten tijde van hoog water. Het idee voor de inzet van dynamische
keermiddelen, als alternatief voor een integrale dijkversterking, is vastgelegd in de
voorkeurstrategie die ten grondslag heeft gelegen van het Deltaprogramma.
Een dergelijke oplossing heeft invloed op de functionaliteit van het gehele achterliggende
watersysteem, inclusief buitendijkse gebieden langs de Donge, het Wilhelminakanaal en
de Amertak. Uit d¡t onderzoek blijkt dat de huidige dijkversterkingsopgave onafhankelijk
is van de keuze betreffende de dynamische keermiddelen. Er zijn geen consequenties
voor subsidie (HWBP) noch voor de toekomstige afweging over keermiddelen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt, op basis van de analyse over de keuze
voor dynamische keermiddelen in de monding van de Amertak en de Donge'
alsmede op basis van het positieve advies van de bestuurlijke stuurgroep, in
met:
1. de dijkversterking langs de Amertalç Slikpolder en bedrijventerrein
Dombosch (afgekeurd in de 3e toetsronde) uit te voeren als "no regret" en;
2. de keuze voor toepassing van dynamische keermiddelen uit te stellen tot na
uitvoering van de 4e landelijke toetsronde (het betreft de dijktrajecten langs de
Donge.en het Wilhelminakanaal); ,
'

5

Bespreking externe vertegenwoordiging
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Vacatures NBWB: hierop zal het DB via de mail reageren.

Besluitenlijst
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Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de Besluitenlijst van 1 november vast.
7

Ingekomen brieven

7.t

Brieven

7.!.d

Schriftelijke vraag fractie CDA 'Energiepotentie van oppervlaktewater' en
conceptantwoord
Besloten: Het dagelijks bestuur past de laatste zinnen over deelname aan
projecten aan en stemt in met het antwoord.

7.2

Uitnodigingen

8

Mededelingen

8.a

Bidbook natuur van de Brabantse B5-steden
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan

8.b

Actuelebeleidsontwikkelingenwaterkwaliteit(KRW)
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en
verzoekt om deze informatie in te brengen in het BOB traject waterkwaliteit.

8.c

Inzendingen en nominaties Waterinnovatieprijs Unie 2O16 van Waterschappen
en RIONED-innovatieprijs 2O17
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen
bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 9 november 2O16
Mondeling

10

Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 7 december 2O16

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de conceptagenda voor het AB van
7 december 2OL6.
Rondvraag

11

Mondeling

12

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuurvan 29 november 2016,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf
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Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-di recteur

T.C. van Stokkom
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