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Besluitenlijst dagelijks bestuur 21 februari 2OI7
Aanwezlg: C.P.M. Moonen, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, L.H. van der Kallen, J.J.M. van derAa, C.A.M. de
Jong, H.T.C. van Stokkom en A.l.A. Lauwerijssen
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Opening
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Thema
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Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Tijdelijke aanpassing tijdsbesteding leden dagelijks bestuur
Per 1 maart 2Ot7 zal de heer H.B, Hieltjes de functie van waarnemend dijkgraaf op zich
nemen. Om dit goed te kunnen doen zal een deel van de huidige portefeuille van de heer
Hieltjes worden verdeeld over de andere DB-leden. Het voorstel is om de tijdsbesteding
van de DB-leden hierop tijdelijk aan te passen. Op grond van het Reglement van Orde AB
is dit een bevoegdheid van het algemeen bestuur.

Besloten:

(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2017): Het
algemeen bestuur stemt in met een tijdelijke aanpassing van de
tijdbestedingsnorm voor de leden van het dagelijks bestuur tot de benoeming
van een nieuwe dijkgraaf, zijnde 7Oolo voor de heer Th.J.J.M. Schots en 600/o
voor de DB-leden de heer L.H. van der Kallen, de heer J.J.M. van der Aa en de
heer C.A.M. de Jong.
3.b

Sturen op Hoofdlijnen: De werkwijze
Over doelstellingen en uitgangspunten Sturen op Hoofdlijnen sprak het AB op 7
december 2016 Besluitvormend. Consensus werd bereikt over de doelstelling en de
uitgangspunten (het wat) en de rolverdeling tussen AB en DB. Over "Hoe" het algemeen
bestuur gaat sturen op hoofdlijnen (de werkwijze) werd afgesproken dit als aparte notitie
te agenderen. Deze notitie ligt nu voor ter besluitvorming.

Besloten:

- De paragraaf uitvoering uitbreiden met informatie over het vervolg en
opnemen dat aan het einde van de bestuursperiode een evaluatie plaatsvindt.
-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2O17): Het
algemeen bestuur stemt in met de notitie Sturen op hoofdlijnen: De werkwijze.
3.c

Benoeming lid rekenkamercommissie
In 2012 is mevrouw Franssen door het algemeen bestuur benoemd tot lid van de
rekenkamercommissie. Mevrouw Franssen heeft aangegeven te willen stoppen met deze
functie.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2OL7)=
Het algemeen bestuur, gehoord de voordracht van de fracties uit het algemeen
bestuur, benoemt de heer ir. L.H. Knook tot intern lid van de
rekenkamercommissie.
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Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Voortgang & evaluatie Sloten, oevers en dijken op orde
Onderhavig document bevat een evaluatie van het eerste uitvoeringsjaar (2016) voor
Sloten, oevers en dijken op orde. Op basis van inhoudelijke ervaringen en financiële
gegevens geeft dit ook een overzicht van de voortgang. Tevens geeft deze nota met
bijlagen een doorkijk naar de komende jaren. Via deze nota vindt bestuurlijke
besluitvorming plaats over toekenning van extra budget voor het oplossen van
keurovertredingen en afschalen van de bezetting op het regelen van grondgebruik.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de evaluatie 2016 en
voortgang van Sloten, oevers en dijken op orde (onderdelen 'keurovertredingen
oplossen'en'grondgebruik regelen') en stemt in met:
1. toekenning extra budget voor keurovertredingen oplossen (vergunnen en
handhaven) in 2O18 en 2019 van € 92O.OOO,-per jaar en de verwerking hiervan
in de kadernota en begroting;
2. niet verder actief oppakken van dossiers waar het gaat om grondgebruik als

'duiker';

3. afschalen in personele bezetting (via scenario B) voor het onderdeel
'grondgebruik regelen'.
4.b

Op weg naar een nieuwe dijkgraaf lbeschikbaar stellen bedrijfsauto
Het dagelijks bestuur heeft de heer H.B. Hieltjes gevraagd om per 1 maart 2Ot7 de
functie van waarnemend dijkgraaf op zich te nemen. Met een bedrijfsauto voor de
betreffende periode wordt de heer Hieltjes ondersteund in zijn functie als waarnemend
dijkgraaf. Het draagt bij aan een actieve invulling van deze rol.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een
bedrijfsauto overeenkomstig artikel 6.1 LAW aan de heer Hieltjes voor de
periode als waarnemend dijkgraaf.

4.c

Werkbezoek Brabantse delegatie aan Zuid-West Engeland
Gedeputeerde Johan van der Hout (portefeuille natuur, water en milieu) initieert een
werkbezoek aan Zuid West Engeland. Vier organisaties worden daar bezocht: National

trust, Somerset Rivers Authority, New Forest National Park en Canal and River Trust.
Water is het centrale thema:zowel waterberging, waterveiligheid als wateren natuur.
Waterschap Brabantse Delta wordt vertegenwoordigd door Jacques van der Aa en Esther
van Beurden. Dit werkbezoek beoogt het uitwisselen van best practices, zowel ambtelijk
als bestuurlijk. Gedurende dit werkbezoek wordt samenwerking in het kader van het
Europese subsidieprogramma Interreg II Zeeën verkend. Daarbij biedt het programma
de ruimte tot doorontwikkeling van het Brabants waternetwerk (zowel ambtelijk als

bestuurlijk).
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met deelname van Jacques van de Aa
en Esther van Beurden aan de Brabantse delegatie die een werkbezoek aan
Zuid- West Engeland brengt.
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Bespreking externe vertegenwoordiging
Besloten:
Opstellen mededeling over termijnagenda voor het algemeen bestuur
van 8 maart 2OL7.
Het algemeen bestuur via de mail informeren over de verkeerde
belastingaanslagen die de BWB heeft uitgestuurd en de acties die daarop
zijn genomen.

Voor het dagelijks bestuur een nota opstellen over het overnemen van
POP middelen van de waterschappen Aa en Maas en de Dommel ter
voorbereiding op de stuurgroep agrarisch natuurbeheer.
-2-

5.a

Brief Unie van Waterschappen 'Extra ledenvergadering 3 maart 2OL7'
Besloten: Het dagelijks bestuur verzoekt om ambtelijke adviezen voor de
ledenvergadering met speciale aandacht voor de financiële consequenties van
de ambitie op het gebied van energieneutraliteit.
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Besluitenlijst
Besloten:
- Aanpassen teksten bij agendapunten 3ar 4b, 4c, 4d,7La en 7Lb.
- Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 7 februari 2O17 vast.
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Ingekomen brieven

7,L

Brieven

7.7".a

Brief gemeente Waalwijk'Waterschade kwekerij Dekkers Wendelnesseweg'
Sprang-Capelle en aangepaste DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt, na het aanbrengen van een tekstuele
aanpassing, in met de antwoordbrief..

7.L.b

Brief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 'Veiligheid van en de
veiligheidscultuur bij de kerncentrale Doel'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving
aan.

7.t.c

Brief Unie van Waterschappen 'Stand van zaken Aanpassing Belastingstelsel
Waterschappen'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2OL7)z
Het algemeen bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

7.L.d

Brief waterschap Aa en Maas'Kaderstelling 2O18 Muskusratten'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van waterschap Aa en Maas voor
kennisgeving aan.
..r
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7.L.e

Brief rekenkamercommissie'Effectiviteit watertoets'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2OL7):
Het algemeen bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor
kennisgeving aan.

7.2
7.2.a

Uitnodigingen
Uitnodiging Nacht van de integriteit L2 april2OLT
Besloten: Namens het dagelijks bestuur zal de heer Schots of de heer Hieltjes
deelnemen.
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Mededelingen
Beeindiging Vamil Lease SNB

8.a

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en
stemt in met de brief aan de SNB.
8.b

Bevoegdheden rondom bronbemalingen

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan

8.c

Kansrijke alternatieven voor dijkversterking Geertruidenberg en Amertak
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van I maart 2OI7)z
Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. Als het
mogelijk is de link naar de projectenpagina invoegen.

8.d

Inzet kabinetsformatie 2OL7/Gezamenlijke investeringsagenda
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2OI7):
Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Notitie deelname aan Energiefonds West-Brabant
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Besloten: Het dagelijks bestuur is positief over het initiatief en stemt ¡n met het
voorbereiden van het fonds. Het waterschap geeft geen financiële bijdrage aan
het tijdelijke fonds.
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Rondvraag

11

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur
Het dage
De wnd

B. Hieltjes

vanT maart2OtT,

De secretaris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom
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