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Aanwezig: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th. Schots, L.H. van der Kallen, J.J.M. van derAa, C.A.M. de Jong,
A.F.M. Meuleman en A.M.W.J.H. Merks

Agendaount

Besluitenlijst dagelijks bestuur 6 september 2016

Actie
door

Opening
2

Thema Strategische verkenning en krachtenveld Zuidwestelijke
Delta
Strategisch verkennen van wat er speelt in de Zuidwestelijke Delta in relatie
tot het krachtenveld. Belangrijke vraag hierbij is hoe het waterschap zich
hier verstandig tot kan verhouden. Aanleiding ziin actuele ontwikkelingen
rondom het prog ra m ma G revel i ngen-Vol kera k-Zoommeer en de o pleveri ng
van de watersysteemanalyse Binnenschelde en Markiezaatsmeer. Het
thema-uur is nadrukkelijk niet bedoeld voor het maken van keuzes vanuit
verschillende opties.

3

Nota's ter besluitvorming AB

4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Regelingen integriteit
Wettelijk gezien zijn organisaties verplicht een regeling te hebben die ziet op
het melden van een vermoeden van misstanden en/of integriteitschending.
Naast de wettelijke verplichting wil het waterschap medewerkers
duidelijkheid verschaffen waar en op welke wiize een dergelijke melding kan
worden gedaan. Dit geldt ook voor een klacht op het gebied van ongewenste
omgangsvormen. De vertrouwenspersonen kunnen de medewerker daarin
begeleiden en ondersteu nen. De proced u res, ta ken, vera ntwoordel iikheden
en bevoegdheden hieromtrent zijn vastgelegd in voorgestelde regelingen. MIO

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
o Regeling melden vermoeden misstand en/of integriteitschending;
o Regeling klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen;
o Regeling vertrouwenspersonen.

4.b

Samenwerkingsovereen komst EVZ boom ki kker
De EVZ ligt op grondgebied van de gemeenten Gilze en Riien, Breda en
Alphen-Chaam. Het beleidsmatig vastgelegde tracé in de gemeente Gilze en
Rijen wordt onhaalbaar geacht; daarom is er een alternatief tracé ontwikkeld
over grondgebied van Defensie (vliegbasis Gilze en Rijen), Staatsbosbeheer
en golfclub Toxandria. Defensie (Rijksvastgoedbedriif), Staatsbosbeheer en
golfclub Toxandria zijn bereid om daaraan mee te werken. In de te
ondertekenen sa menwerki ngsovereenkomst worden afspra ken vastgelegd
over rol- en taakverdeling en over financiën.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de
samenwerkingsovereenkomst EVZ Boomkikker en met de
ondertekening ervan door de heer Van der Aa.
4.c

Intentieovereenkomst Zuiderwaterl i nie
De provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen om de ontwikkeling
van de Zuiderwaterlinie meer samenhang te geven. Kansen op het gebied

van onder meer toerisme, ruimte, leefbaarheid, cultuurhistorie en natuur,
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kunnen hierdoor beter worden benut. Dit "programma Zuiderwaterlinie"
komt tot stand en wordt gerealiseerd in een netwerk/samenwerkingsverband
van maatschappelijke organisaties. De Brabantse waterschappen nemen deel
vanuit NBWB-verband.
Om verdere invulling aan het initiatief te geven is een intentieovereenkomst
opgesteld die op 30 september a.s. ter onderteken¡ng voorgelegd. Deze
intentieovereenkomst is als bijlage bijgevoegd.
Beleid &

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de stand van
Planvorming
zaken over de gebiedsontwikkeling Zuiderwaterlinie en stemt in met
het ondertekenen van de Intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie
door de Dijkgraaf van waterschap Aa en Maas namens de NoordBrabantse Waterschapsbond op 3O september 2016.
4.d

Ontwerp beleidsregel schadevergoeding kabels en leidingen
Waterschap Brabantse Delta
In het kader van de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap nu voor
staat moeten veel kabels en leidingen van anderen aangepast, vervangen of
verwijderd worden. De schade die daarbij geleden wordt, komt in principe
voor vergoeding in aanmerking op grond van de Waterwet. Voor kabels en
leidingen hanteren de meeste overheden al specifieke regelingen om snel tot
schadevergoeding over te kunnen gaan. Deze regelingen zijn allemaal
gebaseerd op de zogeheten'NKLl999' (Nadeelcompensatie Kabels en
Leidingen) regeling die Rijkswaterstaat hanteert. Deze regeling is in de jaren
90 tot stand gekomen na overleg tussen de Minister van Verkeer en
Waterstaat en de kabel- en leidingbeheerders. De daarin omschreven
methode is zodoende landelijk erkend en geaccepteerd.
Voorgesteld wordt om als waterschap hierbij aan te sluiten en dit formeel te
regelen via een beleidsregel gekoppeld aan de Verordening
schadevergoeding waterschap Brabantse Delta'.
Besloten: De nota wordt aangehouden tot een volgend DB. Nagaan o¡ Beleid

dit Brabantbreed en uniform kan worden opgepakt dan wel

&
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aangeven in de nota waarom Brabantbreed geen optie is. De tekst
van de beleidsregel publieksvriendelijker maken.
4.e

Grondwaterdata beheer voor gemeenten
Gemeenten, maar ook drinkwaterbedrijf Brabant Water, zien het waterschap
als centrale partij die watergegevens kan beheren, valideren en rapporteren.
Het afgelopen jaar is gekeken naar de mogelijkheden voor gezamenlijk
data beheer va n afva lwaterketengegevens. Dit proces heeft plaatsgevonden

binnen het samenwerkingsverband SWWB en geresulteerd in een technische
aanpak en voorstel voor een gezamenlijke beheersorganisatie. Nu ligt de
vraag voor om ditzelfde te doen voor grondwatergegevens en te verkennen
hoe het beheer vormgegeven kan worden. De rol van het waterschap in deze
samenwerking is het beheren, valideren en rapporteren van
grondwatergegevens afkomstig uit het grondwatermeetnet. Voor het fysieke
beheer van het meetnet zijn de gemeenten in gesprek met Brabant Water.
Het waterschap neemt in deze samenwerking geen adviserende rol in. Die is
voo rbeh o u d en a a n m a rktpa rtij e n.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het uitvoeren van een
verkenning naar:
1.de technische uitwerking van het databeheer en validatie van
grondwatergegevens van gemeenten,
2.de werkelijke kosten (licentiekosten, personeelskosten etc.)
hiervan en,
3.de passende juridische samenwerkingsvorm en eheersorganisatie.
Tijdens de pilotfase is DB-lid Th. Schots portefeuillehouder, in de
operationele fase is dat DB-l¡d K. de Jong.

4.f

Beleid vernattingschade binnen de EHS
Het huidige beleid voor het vergoeden van natschade bij
verd rog i ngsbestrijdi ngsprojecten bi n nen Natuu rnetwerk Bra ba nt is nog
gebaseerd op het oude'EHS-beleid'. In dat beleid zou een aantal jaren de
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gehele EHS verworven worden. Natschade aan agrarische percelen binnen
de EHS (nu: Natuurnetwerk Brabant) is dan per definitie tiideliik en wordt
daarom niet eenmalig op onteigeningsbasis vergoed. Dat gebeurd wel buiten
de EHS/Natuurnetwerk Brabant. Nu de verwerving van gronden binnen
Natuurnetwerk Brabant (hetzij door aankoop, hetzij door particulier
natuurbeheer) niet langer standaard is, gaat de genoemde redenering over
natschade binnen Natuurnetwerk Brabant niet meer altiid op. Ook binnen
Natuurnetwerk Brabant kan er nu schade voor onbepaalde tiid op gaan
treden. Een genuanceerde toepassing van het bestaande beleid is daarom
nodig.

Besloten: De nota wordt aangehouden tot een volgend DB. In de
nota argumenten verduidelijken. Daarbij ook ingaan op de vraag of
het waterschap verantwoordelijkheid gaat dragen voor zaken
waarop men geen invloed heeft.
4.9
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Vaststellen ontwerpleggers: regionale waterkeringen 2O16'
gemeente Breda 2OL6, gemeente Etten-Leur 2016 en partiële
herziening Q2 2016
Als waterschap is het van belang dat we de legger zo actueel mogeliik
houden. Enerzijds zijn we hiertoe verplicht vanuit de Waterwet, anderzijds is
het actueel houden van belang voor de primaire werkprocessen van het
waterschap. Daarom zijn we vorig jaar gestart met de actualisatie van onze
leggers. Een per kwartaal zullen verschillende leggerherzieningen voorgelegd
worden aan het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming. Deze notitie bestaat
uit vier legger herzieningen.
De legger van onze regionale keringen is op basis van de nieuwe keur en
herziening van de Verordening Water Noord-Brabant aangepast. De leggers
oppervlaktewaterlichamen van de gemeente Breda en Etten-Leur zijn geheel
geactualiseerd. Parallel aan deze actualisatie zijn er partiële
leggerherzieningen voorbereid in andere gemeenten. De ontwerpleggers
zullen na goedkeuring van het DB gezamenlijk de inspraak doorlopen.
De leggers van de gemeenten Breda en Etten-Leur zullen vanaf nu actueel
gehouden worden door partiële herzieningen. Per kwartaal zullen de partiële
leggerwijzigingen voorgelegd worden aan het DB. Voor de overige
Beleid &
gemeenten volgt nog een complete actualisatie, waarna ook zij continue
Planvorming
gehouden
worden.
actueel
zullen

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt:
1. de "ontwerp legger regionale waterkeringen 2O16" ten
behoeve van de inspraakprocedure vast.
2.
de "ontwerp legger oppervlaktewaterlichamen Breda 2016"
ten behoeve van de inspraakprocedure vast.

3.
de"ontwerpleggeroppervlaktewaterlichamenEtten-Leur
2016" ten behoeve van de inspraakprocedure vast.
4.
de "ontwerp partiële herziening legger

oppervlaktewaterlichamen Q2 2016" ten behoeve van de
i nspraakprocedure vast.
. Redactionele opmerkingen verwerken.
¡ Tekst publieksvriendelijker maken.
. Geen teksten ter inzage leggen waarin persoonlijke interne
opmerkingen staan.
4.h

Aanpak evaluatie bestuurlijk traject Halderberge ZOO
Naar aanleiding van de calamiteit aan de AWP b¡j aanleg van Zuidelijke
Omleiding Oudenbosch is er een bestuurlijk traiect geweest rondom de
financiële afwikkeling van dit traject. Recentelijk is daar overeenstemming
over bereikf fussen de betrokken partijen zijnde de Provincie Noord'Brabant,
de gemeente Halderberge en het waterschap. Het dageliiks bestuur heeft
gevraagd een evaluatie uit te voeren
naar dit traject. In deze nota wordt een voorstel gedaan voor de evaluatie.
Besloten: Het DB stemt in met de aanpak van de evaluatie van het
Concerncontrol

bestuurlijk afwikkelingstraject van de calamiteit aan de AWP bij de
Zuidelijke Omleiding Oudenbosch (ZOO) zoals beschreven in het
bijgevoegde plan van aanpak.
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4.,

Jacht- en faunabeheerbeleid
In het kader van winnend samenwerken hebben de waterschappen Aa en
Maas, Brabantse Delta en De Dommel hun jacht- en faunabeheerbeleid
geüniformeerd. Voor Waterschap Brabantse Delta geldt dat dit beleid
nauwelijks afwijkt van het huidige beleid. Waterschappen Aa en Maas en De
Dommel hebben dit geüniformeerde Jacht- en faunabeheerbeleid al
vastgesteld.

Juridische Zaken

Besloten:
en Vastgoed
. Enkele redactionele wijzigingen invoegen.
. Het DB stemt in met vaststellen van de Beleidsnota Jacht- en
faunabeheerbeleid.
4.j

Bestuurlijke werksessie Omgevingsvisie
In de NBWB-GS bijeenkomst van 7 juli 2016 is o.a. afgesproken dat de
waterschappen in september een bestuurlijke sessie voor
waterschapsbestuurders organiseren om de keuzes en dilemma's
voor de Omgevingsvisie vanuit het waterperspectief nader te bespreken.
Hiervoor ligt nu een voorstel, dat vanwege de korte termijn niet in de NBWB
voorbesproken kan worden, maar wel in de 4 DB's. Daarbij is ook de vraag
welke DB-leden van de waterschappen deel gaan nemen aan de bestuurlijke
sessle.

Besloten: Het DB:
1. Neemt kennis van de opzet van de bestuurlijke sessie over de
provi nciale omgevingsvisie.
2. wijst uit zijn midden, naast de Dijkgraaf, DB-lid J. van der Aa aan
om de werksessie deel te nemen.
3.verzoekt om een notitie over de eigen inbreng van de
waterschappen en de drie belangrijkste thema's.
4.k
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Agenda van de Baronie
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 LandStad De Baronie is daa¡toe nu de
,,Agenda van De Baronie 2017-2022'(hierna: Agenda) opgesteld. Aan de
colleges van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap
wordt nu gevraagd zich daaraan de committeren. Vervolgens zal de Agenda
in september aan de provincie worden aangeboden. In de Agenda is een
aantal projectfiches opgenomen die de komende jaren worden uitgevoerd.
Voor het waterschap liggen er vooral kansen in de projectfiches
Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Biodiversiteit agrarisch gebied ( in de
programmalijnen natuur en landschap en vrijetijdseconomie) om
gezamenlijk met de partners uit het streeknetwerk de waterdoelen een
impuls te geven. Daarnaast is het projectfiches "Leefbaarheìd Markdal" het
voorbeeld van de meerwaarde die een streeknetwerk kan opleveren voor het
waterschap.

Besloten: Het DB stemt in met van de Agenda van de Baronie 2OL72f)22 als uitgangspunt voor de komende
jaren.
4.1

Doorstart Gebiedsinrichting Westelijke Langstraat
Het project natte natuurparel Westelijk Langstraat krijgt een doorstart. Het
proces was rond 2004 opgestart onder trekkerschap van het waterschap, is
in 2009 overgenomen door de provincie en is rond 2010 gestagneerd
vanwege (te) hoge natuurambities van de provincie en gebrek aan draagvlak
in de streek. In 2014/2015 heeft de provincie het waterschap gevraagd het
integraal trekkerschap weer op zich te nemen. Het waterschap ziet dit niet
als rol en het DB heeft daarom in besluit van 70 maart 2015 een integraal
trekkerschap afgewezen (DB nota, kenmerk 151T002952, zaak 15.80050).
Het project is voor het waterschap weliswaar van belang voor de realisatie
van KRW-doelen, maar het DB heeft aangegeven geen

-4-

Beleid &
Planvorming

integraal trekkerschap met grondverwerving op zich te willen nemen, omdat
zij daarvoor niet over het benodigde instrumentarium en bevoegdheden
beschikt en daarom het afbreuk risico te hoog acht.
Nu (2016) is de situatie veranderd: de provincie heeft haast om te voldoen
aan haar verplichting om in relatief korte tijd (voor medio 2021) de PAS
gebieden in te richten en zij is bereid de grondverwerving op zich
te nemen en is ook bereid de oorspronkelijke hoge natuurambities te
versoepelen en te combineren met integrale gebiedsontwikkeling, t.b.v.
draagvlak in de streek. Bovendien is de financieringsregeling in gunstige
zin gewijzigd: de inrichtingsmaatregelen worden voor 100o/o door de
provincie gefinancierd (i. p.v. 50o/o voorheen).
Ontwerp &
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
Realisatie
Medewerking aan de voorbereiding van de hydrologische
maatregelen in Westelijke Langstraat t.b.v. de inrichting van natte
natuur, op voorwaarde dat de provincie de grondverwerving op zich
neemt en de natuurambities zodanig zijn dat zij aansluiten bij de
hydrologische ambities van het waterschap. Het waterschap
verzoekt de provincie om flexibel om te gaan met de natuurambities
en deze te combineren met integrale gebiedsontwikkeling t.b.v. het
verkrijgen van draagvlak in de streek.
4.m

Consultatie AMvB's Omgevingswet
Is al afgehandeld via schriftelijke e-mailronde.

4.n

Bestuurlijke reactie op rapport rekenkamercommissie Inkoop- en
aanbestedingsbeleid
Op 18 augustus '16 heeft de rekenkamercommissie het eindrapport van het
onderzoek'Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid' aan het dagelijks bestuur aangeboden voor
de mogelijkheid tot het geven van een bestuurlijke reactie. In de bestuurlijke
reactie kan het dagelijks bestuur zijn visie en oordeel geven over de
conclusies en aanbevelingen die in het rapport vermeld staan. De aanbieding
van het rapport voor een bestuurlijke reactie is aanleiding om stil te
staan bij de rapporten van de rekenkamercommissie in het algemeen.
Besloten: Het DB stemt in met de aangepaste bestuurlijke reactie op
het rapport Inkoop- aanbestedingsbeleid van de
Bestuur &
rekenkamercommissie
Communicatie

5

5.a

Bespreking externe vertegenwoordiging
Memo provincie Noord-Brabant'Samenvatting RRO West-Brabant
d.d. L4 juli 2O16'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het memo voor kennisgeving
aan.

7

Besluitenlijsten 13 juli 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt, met in achtneming van een
aantal redactionele aanvullingen, de besluitenlijsten van 13 juli 2O16
vast.
Ingekomen brieven

7.1

Brieven

6

7-1.a

brief Unie van Waterschappen '3 recente rapporten over lokaal en
regionaal bestuur'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving
aan.
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7.1 .b

7.1.c

7.1 .d

7.1 .e

7.1

.r

Brief Unie van Waterschappen'Fondsfinanciering Algemene
pensioenwet politieke ambtsdragers'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving
aan.
Brief ministerie lenM 'Afspraken over lange termijn gevolgen van de
inzet van VZM als waterberging voor West-Brabant'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brieven voor kennisgeving
aan.
Brief rekenkamercommissie'Bestuurlijke reactie nazorgonderzoek
subsidieverwerving bij waterschap Brabantse Delta'
Besloten: het dagelijks bestuur neemt het onderzoek voor
kennisgeving aan en stemt in met de bestuurlijke reactie met
inachtneming van enkele redactionele opmerkingen.
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Brief herstel schade werkzaamheden Volkerak-Zoommeer
Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de bestuurlijke reactie.
Brief Unie van Waterschappen 'wijziging Wet openbaarheid van
bestuur (Wob)'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving
aan.

7.1 .g

Brief NBWB 'voorzitterschap NBWB'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving
aan.

7.1 .h

Brief ministerie len M'subsidievaststel l¡ ng inzake tegemoetkomi n g i n
de gemaakte kosten na brand Chemie-Pack'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving
aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging Memorial Day of Canada in The Netherlanfs d.d. 30
oktober 2016 te Bergen op Zoom
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor
kennisgeving aan. Het DBlid Van der Kallen zal gaan.

7.2.b

Uitnodiging Canadays Lecture op 29 oktober 2O16
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor
kennisgeving aan. Het DBlid Hieltjes zal gaan.

8

8.a

9

Mededelingen

Inventarisatie onderwerpen termijnagenda algemeen bestuur 2OL7
Besloten: Het DB geeft de volgende onderwerpen aan voor de
longlist van het fractievoorzittersoverleg:
. Zuidwestelijke Delta
. KRW-maatregelen, doelen en realisering.
Openstaande vragen en overige punten uit het algemeen bestuur
van 13 juli 2O16
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Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de antwoorden met in
achtneming van enkele redactionele wijzigingen.

l0

Rondvraag
Concept-bestu

u

rsorog ra m ma

U

nie va n Waterschappen

Besloten: agenderen voor het volgende DB.
Subsidieregeling Water in de Stad van waterschap Aa en Maas

Besloten: toezenden aan het DB.
Verslag DB-heisessie

Besloten: Voor een volgende DB-vergadering agenderen.

ll

Sluiting om 12.4O uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 september 2016,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secreta ris-d i recteu r

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

ir. H.T.C. van Stokkom
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