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Besluitenlijst dagelijks bestuur 21 maart 2OL7
Aanwezig: 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.J.A. Lauwerijssen
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4.a

Managementletter 2OL7 -L
Exploitatie: Voor20L7 is de verwachting dat de in de exploitatiebegroting 2017
opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel worden uitgevoerd. Het
verwachte negatieve resultaat op de taak Zuiveringsbeheer ten opzichte van de
begroting bedraagt €316.000 en ontstaat met name door de lagere opbrengst van de
switch SNB, extra pomprevisies AWP en verwachte extra belastinginkomsten'
Het verwachte negatieve resultaat op de taak Watersysteembeheer ten opzichte van de
begroting bedraagt €287.000 en wordt veroorzaakt door de lagere opbrengst van de
switch SNB en het naar boven bijstellen van de belastingopbrengst watersysteem
gebouwd vanwege een hogere WOZ-waarde dan ingeschat bij de Begroting 2Ot7'
Investeringen: In de Begroting 2Ol7 is €57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen.
De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot €50,6 miljoen (89o/o
realisatie).

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt, na het aanbrengen van een aantal
redactionele opmerkingen, in met:
1. managementletter 2OI7-L en het hierin opgenomen verwachte
bedrijfsresultaat;
2. agendering van managementletter 2OL7-L als mededeling voor het AB van
mei 2O17.
4.b

1O

Benutting extra POP-3 budget voor blauwe diensten
In 2015 is door de provincie en de Brabantse waterschappen het POP-3 budget verdeeld
over de verschillende POP- maatregelen (kennisoverdracht, blauwe diensten en inrichting

watersysteem). Voor blauwe diensten was een budget voorzien van 4,BB miljoen voor 6
jaar (2,44 miljoen POP-3 en 2,44 miljoen waterschappen).
In West-Brabant (gebied Brabantse Delta) is het budget voor blauwe diensten inmiddels
weggezet/besteed en is zelfs behoefte aan meer budget. In Oost-Brabant (gebied Aa en
Maas) blijft er budget over, wat niet weggezet kan worden (te weinig animo). Aangezien
het zonde is om POP-3 budget onbesteed te laten en er in West-Brabant extra budget
weggezet kan worden voor blauwe diensten wordt het voorstel gedaan om het POP-3
budget voor blauwe diensten vanuit Oost-Brabant in te zetten in West-Brabant.
Waterschap Brabantse Delta zal dan zorg moeten dragen voor de cofinanciering van dit
budget.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. het overnemen van het POP-3 budget voor blauwe diensten van OostBrabant;
2. het in kennis te stellen van de provincie dat het waterschap garant staat voor
de cofinanciering van het extra POP-3 budget.
Dit besluit is onder voorbehoud van instemming door waterschap Aa en Maas.
4.c

Memo wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en de heer Th. Schots
toestemming te verlenen om in de volgende vergadering van het algemeen
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vóór de
wijziging van die Gemeenschappelijke regeling te stemmen.

4.d

Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen voor waterschapspersoneel (SAW)
versie 31 december 2016
In februari 2OI7 is binnen het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen
(LAWA) de definitieve tekst van de SAW per 31 december 2Ot6 overeengekomen. Met de
vaststelling van deze versie door het DB krijgt de SAW een publiekrechtelijk karakter en
krijgt zij rechtskracht voor de medewerkers in dienst bij waterschap Brabantse Delta.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van de Sectorale
arbeidsvoorwaardenregelingen voor waterschapspersoneel (SAW), versie 31
december 2016, kenmerk L7[TOO67 22.

4.e

Gerichte aanpak waterplantenoverlast voor hengelsportverenigingen
Door waterkwaliteitsverbeteringen ervaren hengelsportverenigingen de afgelopen jaren
dat de plantengroei in hun hengelsportwateren(speelveld) is toegenomen. Zonder
ingrijpen wordt het vissen in hengelsportwateren een gedeelte van het jaar ernstig
belemmerd. Daarom wordt voorgesteld om proefondervindelijk de veegmesmethode
weer in te zetten op een gedeelte van de hengelsportwateren. Voor deze specifieke
situatie is de verwachting dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Daarnaast wordt
voorgesteld om toe te staan dat hengelsportverenigingen zelf, op een gedeelte van de
hengelsportwateren, gericht onderhoud uit mogen voeren. Op basis van afspraken en
onder voorwaarden kunnen verenigingen zelf zorgen voor meer ruimte om te vissen.
Deze aanpak zorgt voor verbetering van de bevisbaarheid van hengelsportwateren en
tevredenheid van de hengelsportverenigingen.
Besluit: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het uitvoeren van proeven met een veegmes in een gedeelte van de

hengelsportwateren;
2. het gedeeltelijk uitvoeren van (gericht) onderhoud door
hengelsportverenigingen zelf op een gedeelte van de hengelsportwateren;
3.Bij de proef en het onderhoud staat het goed uitvoeren van de
watersysteemtaak voorop. Het jaar 2OL7 is een pilotjaar en in de winter
2OL7 /ZOLA vindt een evaluatie plaats waarbij wordt gekeken naar een goede
balans tussen de watersysteemtaak, waterkwaliteit en de belangen van de
hen gelsportvereni gi ngen.

4.r

Doelstelling en onderzoeksvragen 1O9a onderzoek 2O17
Het art 109a onderzoek van 2077 gaat over de effectiviteit van het beleid ten aanzien
van beek- en kreekherstel.
De doelstelling van het onderzoek is vaststellen in welke mate het gevoerde beleid bij
beek- en kreekherstel 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 beeken kreekherstel 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 beek- en kreekherstel? Welke
acties zijn uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren? Welke resultaten zijn
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behaald? Welke effecten mogen op basis van deze resultaten verwacht worden?

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de doelstelling en
onderzoeksvragen van het art. 1O9a onderzoek van 2OL7 over beek- en
kreekherstel. De vraag of meekoppelkansen worden benut wordt toegevoegd
aan de onderzoeksvragen.
5

Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a

Verslag informeel beeldvormend gesprek RBOM vertegenwoordigers van de
waterschappen Brabantse Delta, Dommel en Aa en Maas d.d. 9 maart 2017
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt, na het aanbrengen van een aantal
redactionele wijzigingen, de besluitenlijsten van 7 maart 2O17 en de
besluitenlijst van de schriftelijke ronde van 13 maart 2O17 vast.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Jaarverslag vertrouwenspersonen waterschap Brabantse Delta 2O16
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het verslag van de vertrouwenspersonen
voor kennisgeving aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Save the date! Bestuurdersbijeenkomst 'Aan de slag met de omgevingswet' Fokker Terminal L2 april 2Ot7

Besloten: De heer de Jong zal aan deze bijeenkomst deelnemen.
7.2.b

Save the date Uitnodiging Phario event 12 aprilZOLT

Besloten: De heer Schots neemt aan deze bijeenkomst deel

7.2.c

Uitnodiging Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) 7 april2OLT
Besluit: De heer Hieltjes en de heer Van der Kallen nemen aan deze bijeenkomst
deel.

8

Mededelingen

8.a

Aanpak en stand van zaken BOB-waterkwaliteit
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan
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Ten behoeve van de oordeelsvormende sessie zal in de bestuurskalender de
datum van 28 juni in de plaats komen van 7 juni.
9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 8 maart 2O17
Voorde zomer 2OI7 zal een uitwerking van sturen op hoofdlijnen klaarzijn zodat de
nieuwe werkwijze in de begroting 2018 kan worden opgenomen.

10

Rondvraag
Besloten:
- Voor de zomer een thema DB organiseren over ruimtelijke adaptatie met
daarin een strategie hoe het waterschap om kan gaan met het Deltaplan
ruimtelijke adaptatie, de investeringsagenda en andere gerelateerde

ontwikkelingen.
- Het dagelijks bestuur een nota voorleggen over het tekenen van de'wind deal
416'en de algemene werkwijze voor het omgaan met green deals en
i ntentieverklari ngen.

11

Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 april 20t7,
Het dagelijks
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T.C. van Stokkom
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