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Besluitenlijst dagelijks bestuur 2 februari 2O16
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

Opening
2

Thema
In het Waterbeheerplan 2016-2O2t is de ambitie verwoord om meer met
gebiedspartners het gesprek aan te gaan over de verbinding van wateropgaven met
ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke initiatieven. De KRW opgave is daarbij
een van de belangrijke gespreksonderwerpen. Aan het DB is gepresenteerd hoe de
organisatie dit proces wil organiseren en wat daarvoor nodig is. Belangrijk onderdeel
daarbij is het uitvoeren van watersysteemanalyses ter voorbereiding van de bestuurlijke
discussie over aanpassing van KRW-doelen en maatregelen. Het DB heeft gesproken over
de verschillende ambitiesmaken mogelijk.

3

Nota's ter besluitvorming AB

3 a

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet Project Noordpolder
Ossendrecht (deelplannen 3+4)
Het project "Noordpolder van Ossendrecht" wordt uitgevoerd in deelplannen. Ca. 50
hectares van het gebied zijn reeds ingericht. Ca. t49 hectares moeten nog worden
ingericht. De prognose van bruto kosten voor deze inrichting is verhoogd omdat nu ook
de werkzaamheden van een particuliere grondeigenaar worden meegenomen.
Alle extra werkzaamheden, exclusief eigen ambtelijke kosten en rentelasten zijn
subsidiabel. Naast de al beschikte TllG-subsidie en SKNl-subsidie komt nu ook een
subsidie van € 200.000,- beschikbaar vanuit het Groenontwikkelfonds. Deze subsidie
komt beschikbaar via de particuliere grondeigenaar die in het project samen wil werken
met het waterschap.
Het algemeen bestuur wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van
€ 200.000,-. De netto bijdrage van het waterschap blijft conform de kredietaanvraag in

juni 2013.
Besloten:
- Proces verwerking GOB subsidie in financiën project verduidelijken.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt
in met een aanvullend krediet van € 2OO.OOO,- voor proiect "De Noordpolder
van Ossendrecht".

3.b

Actua lisatie communicatievisie
Het algemeen bestuur heeft met het bestuursakkoord de koers voor de komende jaren
uitgezet. Over de communicatievisie 2OL4 is de afspraak gemaakt om deze eind 2015 te
evalueren en actualiseren. Conclusie is dat de speerpunten die in2OL4 zijn benoemd
goeddeels dezelfde zijn als nu. Met de motie die in de vergadering van november 2015 is
aangenomen, worden de keuzes voor de communicatiestrategie van het waterschap
aangescherpt: de focus ligt op taak- en naamsbekendheid en waterbewustzijn. De motie
spreekt ook uit dat het algemeen bestuur een open discussie wil voeren over de
vaststelling van de communicatiedoelen.
Op basis van de aandachtspunten uit de motie, de koers die is uitgezet in het nieuwe
bestuursakkoord en de evaluatie van de communicatievisie 2OL4, zijn er nieuwe

prioriteiten voor de communicatievisie. De focus voor de communicatievísie 2016 - 2OL7
ligt op:
- versterken van de positionering en de taak- en naamsbekendheid van het waterschap
Brabantse Delta,
- versterken van de samenwerking met en participatie van inwoners, bedrijven en
organisaties en
- vergroten van waterbewustzijn bij de inwoners.
Hiermee wordt prioritering aangebracht in het communicatiebeleid 2076 - 2077.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen
bestuur voert een oordeelsvormende discussie over:
1. de actualisatie van de communicatievisie waarbij de focus voor 2O16 en 2Of.7
ligt op taak- en naamsbekendheid, samenwerking en waterbewustzijn;
2. evaluatie van het communicatievisie elnd 2OL7.
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Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Instandhouding vastgoed Bouvigne 2015 - 2OI7
De afdeling Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor het assetmanagement van het
vastgoed op Bouvigne. Voor de instandhouding van dit vastgoed meet FZ periodiek de
conditie op basis van de methodiek die staat omschreven in de Nen 2767. De Nen 2767
is een objectieve inspectiemethode om de onderhoudsbehoefte van objecten vast te
kunnen stellen. Op basis van deze methodiek is een meerjarenonderhoudsplanning
opgesteld waarin onderscheid is gemaakt tussen exploitatie- en investeringsonderhoud.
Het kort-cyclisch onderhoud wordt uítgevoerd van het budget dat beschikbaar is in de
exploitatiebegroting. Voor het lang-cyclisch onderhoud (ook wel groot onderhoud)
worden investeringsbudgetten aangevraagd. De aanvraag voor het investeringsbudget
heeft betrekking op het uitvoeren van diverse onderhoudsactiviteiten aan het vastgoed
op Bouvigne.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een
investeringsbudget ter hoogte van € 5OO.OOO,- ten behoeve van het uitvoeren
van groot onderhoud aan het vastgoed op Bouvigne.

4.b

Vertrouwelijk

4.c

Vaststelling SAW per

l januari

2016

Op 2 juli jongstleden is het Principeakkoord arbeidsvoorwaarden waterschappen
getekend. De gemaakte afspraken uit het principeakkoord krijgen formele rechtswerking
nadat zij bestuurlijk zijn vastgesteld. Dit gebeurt door de vaststelling van de Sectorale
arbeidsvoorwaardenregelingen voor waterschapspersoneel (SAW).
De aanpassing van de SAW gebeurt in gedeelten. Op 14 oktober 2014 heeft het AB het
eerste deel van de SAW-aanpassingen vastgesteld. De in deze nota voorgestelde SAWtekst bevat het tweede - en grootste - deel van de aanpassingen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van delen I en III
van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen voor waterschapspersoneel,
versie l januari 2OL6.

4.d

Project Sloten, oevers en d¡jken op orde
De reden voor onderhavig advies is dat enkele punten uit de DB-nota van 13 oktober
2015 nadere toelichting en uitwerking behoeven. Allereerst is dat de vastgestelde
maatregelenmatrix, welke verder is toegelicht in de bij dit advies gevoegde beleidsregels
Deze beleidsregels zijn een logisch voortvloeisel van hetgeen in de maatregelenmatrix al
als oplossingsrichting was gekozen. Ten tweede is de samenwerking (zowel inhoudelijk
als qua volgorde) met het project Verbetering Regionale Keringen nader uitgewerkt. Tot
slot is dit advies bedoeld om het bestuur kennis te laten nemen van de nieuwe
naamgeving voor het project, te weten: 'Sloten, oevers en dijken op orde'met als
ondertitels'Keu rovertredingen oplossen' en'Grondgebruik regelen'.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
-2-

1. Verzoekt om een toelichting op de (uitzonderingen op de ) toetsingscriteria
hekken evenwijdig, de voorwaarde afvoer naast waterbergingscapaciteit, de
verwijzing naar de overtreding 'huizen buitenzijde talud in zone A'en
(gefu ndeerde) bouwwerken
2.stemt - onder voorbehoud van het vorige punt- in met de beleidsregels inzake
keurovertredingen behorend bij project Sloten, oevers en dijken op orde;
3. stemt in met de samenwerking, zowel inhoudelijk als qua volgorde' met het
project Verbetering Regionale Keringen;
4. neemt kennis van de naamgeving project: 'Sloten, oevers en dijken op orde',
met als ondertitels: 'Keurovertredingen oplossen' &'Grondgebruik regelen'.

4.e

Actual isatie waterakkoord Volkerak-Zoom meer
Het oude waterakkoord Volkerak-Zoommeer dateert uit 2001. De volgende punten zijn
aanleiding geweest om het akkoord te actualiseren:
1. Verankeren (inzetprotocol) waterberging Volkerak-Zoommeer (maatregel Ruimte voor
de Rivier);
2. Mogelijk maken van winterdoorspoeling (voor agrarische en ecologische
doelstellingen);
3. Verouderde tekst en afspraken, waaronder afspraken over afstemming, communicatie
en monitoring.
Dit geactualiseerde akkoord biedt de handelingsruimte voor een goed samenhangend
operationeel beheer van de waterbeheerders van en rondom het Volkerak-Zoommeer.
Voor Brabantse Delta gaat het om de Mark-Vlietboezem en de polderwateren Rietkreek
en Langewater. Er wordt in het akkoord onderscheid gemaakt tussen normale, bijzondere
en calamiteuze situaties. Het akkoord wordt ondeftekend door RWS Zee en Delta en de
waterschappen Scheldestromen, Hollandse Delta en Brabantse Delta na instemming door
de verschillende dagelijkse besturen.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de tekst van het waterakkoord, behoudens de zin over
onvermijdelijke zoutindringing via de spuisluizen;
2. vindt zoutindringing en de onderhoudssituatie van de spuisluizen een
bestuurlijk onderwerp en mandateert de heer Coppens om een besluit te nemen
over de wijze waarop het waterschap dit punt kenbaar maakt aan
Rijkswaterstaat
3. stemt - onder voorbehoud van het vorige punt - in met ondertekening van
het waterakkoord door de heer Coppens namens het dagelijks bestuur.

4.r

Aanpak participatie à la Brabantse Delta
Op 13 oktober 2015 vond een thema DT/DB plaats over participatie van
(samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en organisaties. Directie en
bestuur hebben gevraagd een participatieaanpak te ontwikkelen.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de participatieaanpak en het samen met het DT evalueren ervan
in november 2O16;
2. maakt wensen kenbaar voor de verdere uitwerking ervan.
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Bespreking externe vertegenwoordigin g
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Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur, na het aanbrengen van twee tekstuele
aanpassingen, stelt de besluitenlijst van 19 januari 2O16 vast'
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Ingekomen br¡even

7.L

Brieven

-3-

7.L.a

Brief 'bezwaa r aa nsprakelijkheidsstellin g'
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het antwoord waarbij de
gewassenschadevergoeding niet in mindering wordt gebracht op de vergoeding.
Daarnaast zal de portefeuillehouder bij de bezwaarmaker langs gaan.

7.I.b

Brief waterschap Aa en Maas 'Kaderstelling 2O17
M uskusratten bestrijd ing'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van waterschap Aa en Maas voor
kennisgeving aan.

7.L.c

Brief waterschap De Dommel 'ProFlora et Securitate'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van waterschap De Dommel voor
kennisgeving aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging Waterschapsdag 21 maart 2016
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan. De
uitnodiging gaat ook naar het algemeen bestuur.

Mededelingen

8

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 27 januar¡ 2016

9

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling 'Aanbevelingen rapport
rekenkamercommissie rapport Nationaal Bestuursakkoord Water' voor
kennisgeving aan en maakt voor het algemeen bestuur een korte mededeling
over de reactie van het dagelijks bestuur op de twee aanbevelingen van de
rekenkamercommissie.

Conceptagenda vergader¡ng algemeen bestuur L7 februari 2016

10

Besloten: Het dagelijks bestuur heeft de conceptagenda geactualiseerd

11

Rondvraag
Verzoek bijdrage waterschap aan 38OkV proces
Besloten: het dagelijks bestuur gaat niet in op het verzoek om een financiële
bijdrage te leveren aan de organisatie van het regionale proces.
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Sluiting om 12.15 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur va
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