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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 5 juli 2OL6
Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th. Schots, L.H. 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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Thema
Bestuurlijke aandachtspunten en dilemma's

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Lange termijn agenda en BOB
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft op dit moment twee hoofdpunten: BOB en
Sturen op hoofdlijnen. Over deze twee punten is met het algemeen bestuur
beeldvormend gesproken op 9 december 2015. Daarnaast is door de AB-leden en de
fractievoorzitters een aanzet gedaan voor een lange termijn agenda. In de vergadering
van 18 mei 2016 heeft een oordeelsvormende discussie plaatsgevonden over BOB en de
lange termijn agenda. De conclusie van deze discussie was dat het algemeen bestuur
(voorzichtig) positief staat tegenover een nieuwe werkwijze. Wel werd een aantal
aandachtspunten genoemd. Die aandachtspunten komen expliciet terug in dit
besluitvormend stuk.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 13 juli 2016): Het
algemeen bestuur:
1. gaat werken met een lange termijn agenda die door de fractievoorzitters
wordt voorbereid ;
2. voert de BOB systematiek in voor een beperkt aantal belangrijke, niet
urgente onderwerpen;
3. stelt de spelregels vast voor de lange termijn agenda en de BOB.

3.b

Vertrouwelijk agendapunt

4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Vervolgstappen op het rapport KRW en de Omgevingswet
De universiteiten van Utrecht (leerstoel Marleen van Rijswick) en Tilburg (leerstoel Kees
Bastmeijer) hebben een juridisch onderzoek uitgevoerd naar de (mogelijke) toepassing
van decentrale instrumenten voor het (kunnen) realiseren van de KRW-doelen. De
onderzoekers hebben daarbij een vergelijking gemaakt van de huidige situatie en de
toekomstige situatie na invoering van de Omgevingswet (2019). Het betreft een opdracht
van de provincie Noord-Brabant en de gezamenlijke Noord-Brabantse waterschappen.

Besloten:
1. Het dagelijks bestuur neemt- zonder al conclusies te trekken - kennis van het
rapport'Zover het eigen instrumentarium reikt';
2. De dijkgraaf zal met de andere Brabantse dijkgraven bespreken hoe er
(bestuurlijk) vervolg wordt gegeven aan het rapport.

4.b

Doelstelling, hoofd- en deelvragen art 1O9a onderzoek 2O16 (diffuse bronnen)
Het art 109a onderzoek van 2016 gaat over de effectiviteit van het beleid t.a.v. de
aanpak van diffuse bronnen. De doelstelling van het onderzoek is vaststellen in welke
mate het gevoerde beleid om diffuse emissies te reduceren effectief is en waar nodig het
doen van aanbevelingen voor verbetering van de effectiviteit van het beleid in de
toekomst. De hoofdvraag is in welke mate de doelstellingen van het beleid met
betrekking tot diffuse emissies worden behaald. De deelvragen zijn gestructureerd aan
de hand van de beleidsketen van input, throughput, output en outcome en luiden: welke
beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd ten aanzien van diffuse bronnen, welke acties zijn
uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren, welke resultaten zijn behaald en
welke effecten mogen op basis van deze resultaten verwacht worden?
Daarnaast is de procedure voor het uitvoeren van art 109a onderzoeken geactualiseerd.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de doelstelling, hoofd- en
deelvragen van het art 1O9a onderzoek en neemt kennis van de planning en van
geactual iseerde procesafspraken.

4.c

Commissie bezwaarschriften/opheffen verbijzondering
Ten aanzien van één lid van de bezwaarschriftencommissie de heer Dubbelman heeft het
DB op 8 december 2015 bij zijn benoeming een verbijzondering aangebracht in die zin
dat om iedere schijn van partijdigheid te vermijden de heer Dubbelman, voormalig ABlid, gedurende twee jaren te rekenen vanaf 23 maart 2015 alleen betrokken kan worden
bij de advisering over bezwaarschriften van de waterschappen Aa en Maas en De
Dommel. Er zijn argumenten om deze verbijzondering op te heffen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het per direct opheffen van de
verbijzondering in de benoeming van de heer C. Dubbelman als lid van de
Commissie Bezwaarschriften. Het dagelijks bestuur vraagt de dijkgraaf om het
onderwerp winnend samenwerken bezwaarschriften te agenderen voor het
4DB-overleg.
4.d

Overname overeenkomst Duurzame Warmte door Ennatuurlijk
ln 2Ot2 heeft het waterschap een leveringsovereenkomst gesloten met de gemeente
Breda voor de levering van duurzame warmte die wordt opgewekt uit het slib dat
vrijkomt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer. De duurzame warmte die
het waterschap aan de gemeente levert, levert de gemeente wederom aan Ennatuurlijk
die de warmte gebruikt voor stadsverwarming in de Haagse Beemden. Per brief van 27
mei 2016 heeft de gemeente Breda het waterschap laten weten haar activiteiten op het
gebied van duurzame warmte te willen staken. De gemeente stelt voor dat Ennatuurlijk
in de plaats treedt van de gemeente als partij in de leveringsovereenkomst. De huidige
overeenkomst voorziet in de mogelijkheid dat het waterschap of de gemeente de rechten
en verplichtingen uit de overeenkomst overdraagt aan een andere partij. Hiervoor is wel
toestemming nodig van de andere partij.
In overleg met de gemeente en Ennatuurlijk is afgesproken dat het waterschap mee kan
werken aan het verzoek van de gemeente als Ennatuurlijk alle rechten en verplichtingen
overneemt van de gemeente Breda.
Door Ennatuurlijk is met deze afspraak ingestemd. De daadwerkelijke overdracht kan
geregeld worden door per brief toestemming te verlenen aan de gemeente Breda en een
nieuwe overeenkomst te sluiten met Ennatuurlijk met dezelfde rechten en plichten als de
gemeente Breda nu heeft.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt onder voorbehoud in met:
1, het verlenen van toestemming aan de gemeente Breda tot de overdracht van
haar rechten en plichten aan Ennatuurlijk inzake de huidige
leveringsovereenkomst Duurzame Warmte;
2. het sluiten van een nieuwe overeenkomst met Ennatuurlijk met dezelfde
rechten en plichten als de gemeente Breda nu heeft;
3. ondertekening door de dijkgraaf namens het dagelijks bestuur van de
overeenkomst met Ennatuurlijk.
Het voorbehoud bestaat er uit dat artikel 7.9 van de overeenkomst zo wordt
gewijzigd dat het waterschap altijd toestemming moet geven bij overdracht aan
derden door Ennatuurlijk en dat de gemeente Breda garant blijft staan.

4.e

Vertrouwelijk agendapunt
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4.r

Begroting 2O17 Gemeenschappelijke Regeling Muskusrattenbeheer
In 2011 is de wettelijke taakvoorde muskus- en beverrattenbestrijding overdragen aan
de waterschappen. Waterschap Brabantse Delta is uitvoerder van de Gemeenschappelijke
regeling muskusrattenbeheer Noord-Brabant. Voor 2OL7 wordt de totale bijdrage per
deelnemer geraamd op € 753.100, -.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de begroting Muskus- en beverrattenbeheer Noord-Brabant
20L7;
2. stemt in met het ter goedkeuring voorleggen van de begroting aan de
besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en deze vooraf te
bespreken tijdens het bestuurlijk overleg Muskusrattenbeheer in juli. Daartoe
wordt de toelichting op de begroting op het punt personeelslasten nog

verduidelijkt.
3. verzoekt om uit te zoeken of de Wet HOF regelt dat in Gemeenschappelijke
Regelingen schulden die invloed hebben op het EMU-saldo over de deelnemers
worden verdeeld. Zo nee, dan moet dit nog in de GR worden geregeld.
4.g

Nieuwe opzet DB vergaderingen
Tijdens de DB-heisessie op 28 juni 2016 is gesproken over een andere opzet van de DBvergaderingen. De ideeën daarbij waren:
1. meer aandacht voor de bestuurlijke dilemma's die men tegenkomt;
2. het bestuurlijke geluid beter in de gepresenteerde thema's laten doorklinken.
In deze adviesnota wordt hiervoor een voorzet gegeven.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het lx per maand bespreken van bestuurlijke dilemma's tijdens een
zogenaamd bestuursuur;
2. de spelregels voor de thema-uren.

4.h

Overdracht beheer en eigendom waterstaatswerken

In het kader

van Doelmatig Waterbeheer en de actie Storm zijn Rijkswaterstaat en het
waterschap gevraagd de mogelijkheden te verkennen om tot een overdracht van
objecten te komen. Voor de overdracht van beheer en onderhoud van deze objecten zijn
principeafspraken gemaakt en vastgelegd. Voor de overdracht van eigendommen is er
geen gedeeld beeld tussen de twee partijen. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft voor
Rijkswaterstaat de waarde van de eigendommen bepaald op EUR 876.000.
Rijkswaterstaat heeft deze gevraagde vergoeding aan het waterschap voorgelegd. Er is
behoefte aan een bestuurlijk standpunt over de te volgen strategie, waarmee het
vervolgtraject vormgegeven ka n worden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorkeursscenario van een
gedeeltelijke overdracht (scenario 2)waarbij het beheer en eigendom van de
waterkeringen worden overgedragen naar het waterschap. De wateren worden
niet overgedragen. Dit standpunt zal middels een bestuurlijke brief aan
Rijkswaterstaat kenbaar wordt gemaakt, waarna de gesprekken vervolgd zullen
worden,
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Advisering Tri-partite overleg GS-NBWB-ZLTO d.d. 7 juli 2OLG
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de annotaties voor kennisgeving aan.

Besluitenlijst

6

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt, na het aanbrengen van een aantal
wijzigingen, de besluitenlijst van 21 juni 2O16 vast.
7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Brief de heer Van der Burg aan minister Schipper en Schultz 'Aanleg moerassen
in waterschap De Brabantse Delta: gevaar voor zika-, tijger- en malaria
muggen'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de heer Van der Burg voor
kennisneming aan.

7.2

Uitnodigingen

I

Mededelingen

I

Betrokkenheid bestuur bij consultatie AMvB's Omgevingswet
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

a

8.b

Betrokkenheid algemeen bestuur bij de Omgevingswet
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 13 juli 2O16): Het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.c

Staat van ons water 2O15
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan
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Rondvraag

Besloten:

Handreiking'Kinderboerderijen en bezoekers klimaat- en waterbewust'
verspreiden via waterkringen.
De heer Schots neemt het voorzitterschap van de SWWB over van

mevrouw Moonen.

zitting in de bestuurlijke
begeleidingsgroep Zuidelijke Waterlinie.

De heer van der Kallen neemt
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Sluiting om 12.3O uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19
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