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Nota's ter besluitvorming AB
Eval

uatie legesheffi ng

l juli 2014is de huidige legesverordening van kracht

geworden, aan te halen als
Legesverordening waterschap Brabantse Delta. In hetAB van 14 mei 2014 heeft het

Op

algemeen bestuur hiermee ingestemd met als voorwaarde dat na twee volledige
kalenderjaren de legesverordening wordt geëvalueerd. De evaluatie betreft vooral de
kostendekkendheid, de mate van deregulering door het instellen van het drempelbedrag
en wat nodig is om de leges te heffen. Het uitgangspunt van 2O-25o/o kostendekkendheid
is niet gehaald, maar er is wel een stijging zichtbaar die op basis van geTnitieerde
bouwprojecten kan doorzetten. De hoogte van het drempelbedrag heeft bij de
aanvragers niet geleid tot discussies, maar wel tot het gefaseerd aanvragen of bewust
lager opgeven van de bouwkosten. De tijdsbesteding om leges te heffen ligt nu in de
orde van grootte in totaal lager dan 0,1 fte.

Besloten:

- Nagaan en verwerken ontwikkeling tarieven sinds 2014 en gefaseerd
aanvragen,
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O mei 2O17): Het
algemeen bestuur stemt in om de evaluatieperiode met 2 jaar te verlengen en
begin 2O19 te behandelen, met als hoofonderwerp de ontwikkeling van de
kostendekkendheid over 2O15-2018, waarbij de volgende deelvragen aan de
orde komen:
. moeten de leges verhoogd worden, als de implementatie van de
Omgevingswet niet tot andere inzichten leidt?;
o moet, op basis van nader onderzoek, de hoogte van het drempelbedrag naar
beneden worden bijgesteld om gefaseerd aanvragen of het te laag opgeven van
watergerelateerde bouwkosten te ontmoedigen?

3.b

Transitieplan d uurzaamheid
Het roer moet om, zo bleek tijdens de oordeelsvorming tijdens de discussie over de
energietransitie. We willen als overheid het goede voorbeeld geven en concrete stappen
zetten in de noodzakelijke veranderingen om de aarde niet langer uit te putten. Dit zal
een positieve impuls geven aan veranderingen in de regio.

Besloten:
- In de nota de verbinding leggen met innovatie, klimaatadaptatie en de
Regionale Energiestrategie.
(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2O17): Het algemeen
bestuur stemt in met de volgende ontw¡kkelrichtingen:
Thema energie
1. de ambitie om als waterschap het eigen energie verbruik in 2O25 volledig zelf
duurzaam te produceren;

2. hiertoe zelf te investeren in wind- en zonenergie;
3. het faciliteren van initiatieven van derden om duurzame energie te
produceren op eigendommen van het waterschap, waarbij de taakuitvoering
van het waterschap niet wordt belemmerd;
4. het stimuleren van innovaties op het gebied van warmtewinning uit water en
energie opslag in waterstof;
Thema circulair
5. te streven naar LOOo/o circulair in 2O50, conform het nationaal
grondstoffenakkoord van 24 januari 2Ot7;
6. hiertoe te innoveren in terugwinning van metalen uit afvalwater en reductie
van brandstofverbrui k;
7. en succesvolle innovaties verder op te schalen, zoals productie van bio
plastics zonder milieuschade en benutting van biomassa in diverse
toepassingen;

Manifest verantwoord inkopen
8. het vertalen van de ambities voor energie en circulair in het eigen
opdrachtgeverschap, zoals afgesproken in het Manifest Verantwoord inkopen op
8 december 2OL6i
9. hiertoe samen met andere overheden stapsgewijs strengere inkoopeisen aan
de markt te gaan stellen;
Het algemeen bestuur vraagt bij deze ontwikkelrichtingen aandacht voor de
bestuurlijke, juridische en organisatorische aspecten.

3.c

Aanvraag uitvoeringskrediet bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma 2Ot7
Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht jaarlijks
een financiële bijdrage te betalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze
nota wordt het benodigde krediet aangevraagd voor het kalenderjaar 2Ot7.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O mei 2O17): Het
algemeen bestuur stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet van
€ 8.9OO.OOO,- om de vastgestelde bijdrage aan het
Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het jaar 2OL7 te kunnen betalen aan
het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

3.d

Actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid en herzien algemene
i n koopvoorwaarden waterscha ppen
Het geharmoniseerde model inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Unie van
Waterschappen is onlangs geactualiseerd in een uniform model die door alle
waterschappen gehanteerd wordt. Tevens zijn de algemene inkoopvoorwaarden
waterschappen herzien.
Deze wijzigingen zijn van groot belang voor een professionele marktbenadering. Op
grond van diverse nieuwe regelgeving dienen het huidige beleid en voorwaarden te
worden aangepast. Het nieuwe beleid en voorwaarden leiden bovendien tot een reductie
van administratieve lasten voor de markt en overheid. Er is dan ook breed draagvlak
voor. Het voorstel is het aangepaste inkoop- en aanbestedingsbeleid en set algemene
inkoopvoorwaarden waterschappen vast te stellen en het huidige inkoop- en
aanbestedingsbeleid en algemene inkoopvoorwaarden waterschappen 2Ot2 in te trekken

Besloten:
- In de nota het advies opnemen om technische aanpassingen in het
inkoopbeleid te mandateren aan het dagelijks bestuur.
-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O mei 2017): Het
algemeen bestuur stemt in met de actualisatie inkoop- en aanbestedingsbeleid
en herziening algemene inkoopvoorwaarden waterschappen.
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neveninkomsten van leden van het dagelijks bestuur en de voorzitter opgenomen. Het
gaat om inkomsten die deze politieke ambtsdragers genieten naast de bezoldiging die zij
ontvangen van het waterschap. Aan de orde is de verrekenplicht over inkomsten genoten
in het jaar 2016. Alleen voltijds politieke ambtsdragers moeten aan de verrekenplicht
voldoen. Bij het waterschap is dat alleen de dijkgraaf.

Besloten: Het dagelijks bestuur besluit:
1. dat de verrekenplicht 2OL6, vanwege hun deeltijdfunctie, niet van toepassing
is op de heren Van der Aa, Coppens, Hieltjes, Van der Kallen, Schots en De Jong;
2. dat de dijkgraaf mevrouw Moonen weliswaar valt onder de verrekenplicht
zOLq maar dat haar (eventuele) neveninkomsten niet hoeven te worden
verrekend omdat betrokkene heeft verklaard dat de hoogte van de (eventuele)
neveninkomsten onder de drempelwaarde bl¡jft.
4.e

Regionaal bod Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Afgelopen najaar pleitte de Deltacommissaris om de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
te verstevigen tot een volwaardig Deltaplan (DPRA). Zuid-Nederland greep dit pleidooi
aan met een bestuurlijke brief aan de minister waarin werd aangeboden voortrekker/pilot
te zijn. Belangrijke aanleiding voor'de regio Zuid' om hier op in te springen was de
wateroverlast van juni 2016. De minister van I&M omarmde dit aanbod van de regio
Zuiden daagde de regio uit om met een aanbod te komen voor het Deltaplan die
Prinsjesdag 2017 gepresenteerd wordt. Dit bod -de "Uitnodiging Zuid-Nederland'L is via
het RBOM/DHZ opgesteld en ligt nu voor bij de betrokken besturen ter accordering. Het
regionaal bod wordt op 19 april bekrachtigd in het RBOM/DHZ en wordt op 20 april aan
de demissionair minister van I&M aangeboden tijdens haar werkbezoek aan ZuidNederland in het kader van BO-MIRT.
Onderdeel van de "Uitnodiging Zuid-Nederland" is een financieel aandeel. Voor dit gebied
bestaat die hoofdzakelijk uit bovennormatieve maatregelen voor wateroverlast gericht op
klimaatadaptatie. Deze maatregelen volgen uit de toetsing regionale wateroverlast uit
2014, waren aangekondigd in het waterbeheerplan, maar nog niet geprogrammeerd
hangende extra financiering van de provincie via de Dynamische UitvoeringsAgenda. Het
totale pakket aan maatregelen, inclusief enige ruimte voor maatregelen binnen het
stedelijk gebied bedraagt €14 miljoen. Gerekend wordt op cofinanciering vanuit Rijk
(DPRA) en provincie (DUA) zodat voor het waterschap gaat om € 3,5 miljoen extra. Dat
vertaalt zich naar een structurele post op de begroting van minstens € 700.000 per jaar
in de periode 2019-2023.

Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. deelname aan het regionaal bod 'Uitnodiging Zuld Nederland' voor het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie;
2. de intentie uit te spreken om als financieel aandeel in de 'Uitnodiging Zuid
Nederland' in de periode 2OL9-2O23 jaarlijks minstens € 7OO.OOO,- op de
begroting beschikbaar te stellen om de toegezegde maatregelen te kunnen
uitvoeren, uitgaande van acceptatie van het bod en van de gestelde condities
aan het financieel aandeel.
4.r

Ontwerp projectplan Aanleg waterretentie Poort Staakberg
Het IPM project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 2 en 3) omvat diverse
maatregelen ten behoeve van het oplossen van wateroverlast knelpunten. Het
onderhavige ontwerp projectplan heeft betrekking op de aanleg van de waterretentie in
het plangebied Pooft Staakberg in de gemeente Bergen op Zoom. In samenwerking met
de gemeente is gekomen tot een technische inrichting waarbij drie wateropgaven
gelijktijdig worden opgelost. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het
ontwerp projectplan door het Dagelijks Bestuur te worden vastgesteld en vrijgegeven
zodat de inspraakprocedure kan worden opgestart. Na de inspraakprocedure zal een
definitief projectplan met nota van zienswijzen ter vaststelling worden voorgelegd aan
het algemeen bestuur van 30 augustus 2077. De gemeente Bergen op Zoom neemt de
uitvoering op zich. Van het waterschap wordt een bijdrage verwacht van € 58.987,50.
Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringkrediet beschikbaar
gesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
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4.a

Aanvraag uitvoeringskredietmaterieel 2OL6,sectorwatersystemen
De afdeling Onderhoud & Muskusrattenbestrijding is belast met het onderhoud van
waterkeringen, watersystemen en calamiteitenbestrijding. Een groot deel van het
onderhoud wordt door middel van onderhoudsbestekken door derden uitgevoerd. Voor
het uitvoeren van het onderhoud in eigen beheer beschikt de afdeling O&M over een
eigen machinepark. Dit machinepark is afgelopen jaren sterk ingekrompen. Om aan de
onderhoudstaak te kunnen blijven voldoen is het van belang dat het huidige machinepark
up tot date blijft en de afdeling beschikt over de middelen om calamiteiten te kunnen
bestrijden.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet (IP 8OO123) van € 49O.OOO,-, en hiervan € 98.OOO over te

hevelen naar IP 9322ten behoeve van de aanschaf van de werkinspectieboot.
4.b

Vaststelling evaluatie HUP 2016
Aan de orde is de cijfermatige analyse van het HUP 2016. Gebleken is dat het geplande
naleefpercentage van 900/o niet is gehaald. Het behaalde overall-naleefpercentage
bedraagt 85%. De teruggang is vooral veroorzaakt door een lager naleefgedrag bij de
schouw 2075-20L6 en meer geconstateerde overtredingen bij de domeinen:
Procesindustrie, Agrarisch, Eigen organisatie en Afval.
De provincie heeft in het kader van het interbestuurlijk toezicht aangegeven dat aan
tekortkomingen in de uitvoering van het HUP expliciet een verbeteractie moet worden

gekoppeld. In verband met lagere naleefpercentages in de domeinen Procesindustrie en
Afval wordt als actiepunt voorgesteld het uitvoeren van een analyse in het 2e kwartaal
van2O17, dit om te komen tot een uitvoeringsplan om de naleving te vergroten. Tevens
wordt er een actie voorgesteld om de informatiepositie t.b.v. trends en naleefgedrag te
versterken.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de (cijfermatige) evaluatie van het HUP 2016, zoals opgenomen in bijgaand
document;
2. het voorgestelde actiepunt voor de domeinen Afval en Procesindustrie, te
weten, het uitvoeren van een analyse naar de achtergronden van de lagere
nafeefpercentages over 2O16, dit in het 2e kwartaal van 2OA7;
3. het voorgestelde actiepunt ten aanzien van het optimaliseren van de
i nformatievoorzieni ng;
4. het algemeen bestuur van de evaluatie op de hoogte brengen door middel
van bijgaande mededeling. In de mededeling een opmerking over de aard van
de schouw 2O16 opnemen.

4.c

Wijziging Beleid Buitendijks Bouwen
Ieder watertoetsadvies over Buitendijks Bouwen moet volgens het beleid uit 2009
vastgesteld worden door het DB.Zo wordt al een aantaljaar gewerkt. Dit heeft nog nooit
geleid tot een inhoudelijke wijziging van het advies. Het vooraf laten vaststellen door het
DB van een dergelijk wateradvies betekent in de praktijk dat de streeftermijn van
reageren binnen 6 weken niet gehaald wordt. Dit is vaak lastig voor de planning van de
initiatiefnemer en niet positief voor de relatie. Ook vraagt het extra inspanning van de
betreffende gebiedsadviseu r en plantoetser.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het laten plaatsvinden van
bepaling 2 uit het beleid Buitendijks Bouwen (dat ieder advies dat het
waterschap afgeeft in het kader van de watertoets met betrekking tot
Buitendijks Bouwen vooraf door het dagelijks bestuur wordt vastgesteld) door
middel van een schriftelijke besluitronde overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11A van het reglement van orde dagelijks bestuur Waterschap Brabantse
Delta.

4.d

Verrekenplicht politieke ambtsdragers 2016
In de artikel 44 en 48 van de Waterschapswet is de plicht tot verrekenen van eventuele
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1. het ontwerp projectplan Aanleg waterretentie Poort Staakberg;
2. het vrijgeven voor inspraak van het ontwerp projectplan Aanleg
waterretentie Poort Staa kberg.

5

Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a

verslag overleg rekenkamercommissie en fractievoorzitters 8 maart 2017
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O mei 2O17): Het
algemeen bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 4 april 2017 vast.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Brief Nederlandse Melkveehouders Vakbond'Waterschapsnormen'
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het antwoord aan de NMV.

7.L.b

Brief H.J.S. Verkooijen'Vernieling cultuur, agrarische grond Weimersedreef
Prinsenbeek'
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het antwoord aan de heer
Verkooijen.

7.L.c

Brief

Un

ie van Waterschappen' procedu re tariefd ifferentiatie wegen'

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving
aan.

7.L.d

Vragen fractie Water Natuurlijk over bezoek aan Hoogstraten
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de antwoordbrief waarin een
verwijzing naar de AB-mededeling 'stand van zaken samenwerking Vlaanderen'
wordt opgenomen.

7.L.e

Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk en VVD aan dagelijks bestuur
betreffende het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation
Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de antwoordbrief.

7.L.f

Brief de heer Robert Poots 'keermiddelen met pompen in de Laakse Vaart'
Besloten: de brief en het concept antwoord komen op 2 mei terug op de DBagenda.

7.2

Uitnodigingen
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7.2.a

Masterclass'Ontwerpen aan een functioneel landschap voor lokale energie in de
Zuidelijke Baronie' 17 mei 2OL7 te Strijbeek
Besloten: De uitnodiging heeft geen bestuurlijk karakter en zal ambtelijk
worden behandeld.

I

Mededelingen

8.a

Jaarverslag crisisbeheersing 2O16
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2O17): Het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.b

Stand van zaken samenwerking Vlaanderen
Besloten:
-Het dagelijks bestuur heeft in de mededeling de communicatielijn ingekort.
-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 10 mei 2O17): Het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.c

fnterbestuurlijk toezicht 2O16
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O mei 2017): Het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.d

Geactualiseerde position paper Chemie-Pacþ ten behoeve van de jaarrekening
2016
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

9

Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 1O mei 2O17
Besloten: Het dagelijks bestuur actualiseert de agenda voor het algemeen
bestuur van 1O mei en neemt deze verder voor kennisgeving aan.

10

Rondvraag

11

Sluiting om 11.3O uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 mei 20L7,
Het dagelijks bestuur,
De wnd. d

B. Hieltjes

De secretaris-di recteu r

H.T.C. van Stokkom
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