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Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6
Agendaount

Besluitenlijst dagelijks bestuur 24 januari 2Ql7

1

Opening

2

Thema

3

Nota's ter besluitvorming AB

4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Bespreking van en bezwaarschrift met betrekking tot de invordering van een
dwangsom

4.c

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 kabel- en leidingbeheerders 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 ziin
attemaal gebaseerd op de zogeheten'NKL1999' (Nadeelcompensatie Kabels en Leidingen 1999)
regeling die Rijkswaterstaat hanteert. Deze ministeriële 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 landeliik erkend en
geaccepteerd.

Voorgesteld wordt om als waterschap hierbij aan te sluiten en dit formeel te regelen via een

beteidsreget gekoppetd aan de'Verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta'.
Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2016 een ontwerp beleidsregel vastgesteld. Deze
heeft ter inzage gelegen en er konden zienswijzen worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen
ontvangen. De beleidsregel kan nu definitief worden vastgesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van de Beleidsregel
schadevergoeding kabels en leidingen Waterschap Brabantse Delta conform
bijgevoegd besluit.
4.d

Keuze onderwerp art 1O9a onderzoek 2O17
Het dagelijks bestuur wordt gevraagd als onderwerp voor het 109a onderzoek van 2017 te
kiezen voor beek- en kreekherstel. De concrete onderzoeksvragen worden in maart aan het
dagelijks bestuur ter vaststelling voorgelegd.

Besloten: de nota wordt aangehouden en voor een volgende vergadering van het
dagelijks bestuur geagendeerd. Het DB verzoekt om na te gaan of er onderwerpen
zijn die met omliggende waterschappen kunnen worden opgepakt zodat er de
mogelijkheid van benchmarking ontstaat.
4.e

Heroverweging status kantoor Heerle

In 2009 is besloten om de regiokantoren af te stoten en te gaan werken met steunpunten.
Regiokantoor Heerle is in de verkoop gezet. Inmiddels blijkt dat de marktsituatie dusdanig is
dat verkoop op korte of middellange termijn niet te verwachten is. Daarom is opnieuw gekeken
naar de verschillende opties voor het kantoor en de werkplaats. In eigendom houden van de
werkplaats en het kantoor als steunpunt blijkt financieel interessanter dan verkoop en het
bouwen of herinrichten van een nieuw steunpunt.
Aanhouden van het kantoor betekent dat de inrichting moet worden aangepast aan de eisen
van deze tijd. Het betekent ook dat het waterschap meer kantoorruimte heeft dan benodigd;
het is de wens om deze vrije ruimte te verhuren aan één of hooguit twee huurders.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. heroverweging van het eerder genomen besluit om de werkplaats en het kantoor
Heerle te verkopen;
2. het aanhouden van het kantoor en de werkplaats in Heerle als steunpunt;
3. het toekennen van een uitvoeringskrediet van € 284.OOO voor de herinrichting en
uitvoeren van noodzakelijk onderhoud van het kantoor;
4. Streven naar benutting van het deel van het kantoor wat niet nodig is voor het
waterschapswerk door een andere part¡j.

4.r

Partiële herziening van de algemene regels grondwater (onttrekkingsdiepten) en de
beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste
De waterschappen hebben samen grondwaterbeleid geîmplementeerd. Een onderdeel hiervan is
de maximaal toegestane diepte voor onttrekkingen. Naar aanleiding van een praktijkgeval bij
De Dommel is in de vergadering van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) met
Brabant Water van 30 september 2015 is besloten om een gezamenlijke werkgroep van de
waterschappen, provincie en Brabant Water te formeren om nader onderzoek te doen naar de
aanwjzing van watervoerende pakketten in de algemene regels. De conclusie van het
onderzoek is dat een actualisatie van de algemene regels op dit punt noodzakelijk is.
Daarnaast is voor de beheergebieden van De Dommel en Aa en Maas gebleken dat een nadere
splitsing nodig is van de gebieden die gebruikt worden voor de onttrekkingsverboden voor
grondwater. In het gebied van Waterschap Brabantse Delta is geen aanpassing nodig, maar
aangezien de drie waterschappen dezelfde beleidsregel hanteren, vraagt dit toch ook van dit
waterschap een administratieve aanpassing van de'Beleidsregel agrarische beregening uit
g rondwater bij schaa rste'.
Beide partiële herzieningen hebben in ontwerp ter inzage gelegen bij de drie waterschappen. Er
zijn bij geen van de waterschappen zienswijzen ingediend.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van:
1. Tweede partiële herziening Algemene regels Waterschap Brabantse Delta;
2. Eerste partiële herziening Beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij
schaarste.
Het DB verzoekt om een uitleg over tijdelijke bronbemaling in de bebouwde kom.
4.9

Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak: Nota kansrijke alternatieven
Aan het einde van de Verkenningsfase wordt een Voorkeursalternatief (VKA) voor de
dijkversterking vastgesteld. Het ontwikkelen van een VKA gebeuft in een aantal stappen van
grof naar fijn. De nota kansrijke alternatieven vormt een belangrijke stap binnen dit proces;
Hierin wordt per dijktraject een beargumenteerde selectie gemaakt van Kansrijke
d ij kve

rste rki n g sa I te rn a ti eve n.

De notitie meekoppelkansen beschrijft de meekoppelkansen die vanuit het waterschap en
andere belanghebbenden zijn aangedragen en deelt ze in naar de fase van het project
waarvoor ze relevant zijn. Er zijn ook meekoppelkansen die buiten de scope van het project
vallen, ook dat wordt beschreven. De notitie meekoppelkansen wordt gebruikt bij de nadere
uitwerking van de alternatieven en is dus een intern werkdocument.
De bestuurlijke Stuurgroep heeft 14 december 2016 de nota kansrijke alternatieven behandeld
en adviseert het dagelijks bestuur van het waterschap om de nota kansrijke alternatieven vast

te stellen.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de Nota kansrijke alternatieven en stelt daarmee de daarin genoemde
kansrijke alternatieven per dijktraject vast;
2. neemt kennis van de notitie meekoppelkansen.
3. Het algemeen bestuur zal door middel van een mededeling worden geinformeerd.
4.h

Opheffing Klachtencommissie regeling vertrouwenspersoon
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De voormalige regeling vertrouwenspersoon van Brabantse Delta schreef het bestaan van een
externe Klachtencommissie voor, voor situaties dat het niet wenselijk of mogelijk was dat een
interne vertrouwenspersoon de klacht zou behandelen. Ook heeft de commissie een
adviserende en controlerende taak bij de uitvoering van het integriteitsbeleid.
Met het vaststellen van de nieuwe regelingen integriteit op 6 september 2016 vervalt de
noodzaak en de grondslag tot het hebben van een externe Klachtencommissie regeling
vertrouwenspersoon.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het opheffen van de Klachtencommissie
regel i ng vertrouwenspersoon.
4.4

4.i

Vervallen

Instemming bos- en waterplan Ulvenhoutse Voorbos
Staatsbosbeheer heeft de maatregelen die in het Natura 2000 beheerplan en PAS aan haar zijn
toebedeeld uitgewerkt in een bos- en waterplan. In dit plan zijn maatregelen uitgewerkt om het
bosbeheer en het lokale waterbeheer in het bos af te stemmen op de instandhoudingsdoelen
voor Natura 2000. In het kader van de samenwerking vraagt Staatsbosbeheer het waterschap,
de gemeente en de provincie om het plan te steunen.

Besloten: llet dagelijks bestuur stemt in met het bos en waterplan voor het
Ulvenhoutse Voorbos en steunt daarbij de onderliggende hoofdlijn evenwel met dien
verstande dat feedback van andere stakeholders in dit dossier mogelijk moet blijven.

4.k

Vaststellen tekst SAW per 15 december 2O16
In juli 2015 hebben sociale partners binnen de sector waterschappen een
arbeidsvoonuaardenakkoord getekend. De afspraken binnen dit akkoord zijn nagenoeg volledig
verwerkt in de nu geldende tekst van de SAW, vastgesteld door het DB op 2 februari 2016.
Gedurende 2016 hebben sociale partners, in lijn met het arbeidsvoorwaardenakkoord van juli
2016, nog enkele nadere afspraken gemaakt. Deze leiden tot een herziene SAW-tekst per 15
december 2016.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van deel I van de SAW,

versie 15 december 2O16. Het DB verzoekt verder na te gaan hoe de besluitvorming
over mandaatverstrekking op Unieniveau in deze is verlopen.
4.1

Portefeui I leverdel i ng en tijdsbested i ng tijdens waa rnem i ng d ijkgraaf
Het dagelijks bestuur heeft de heer H.B. Hieltjes gevraagd om per 1 maart 2017 de functie van
waarnemend dijkgraaf op zich te nemen tot er een nieuwe dijkgraaf is benoemd. De heer
Hieltjes heeft met dit verzoek ingestemd. Deze tijdelijke situatie vraagt om afspraken binnen
het dagelijks bestuur over de portefeuilleverdeling en tijdsbesteding.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met een (tijdelijke) herverdeling van

portefeuilles:
. Het beleidsveld'Waterpoort'wordt permanent toegevoegd aan de
beleidsvelden van het lid van het dagelijks bestuur dhr. C.A.M. de Jong.
. de onderstaande beleidsvelden voor de periode van ontstentenis van de
dijkgraaf als bedoeld in artikel 51a van de Waterschapswet als volgt verdeeld:
Dhr. C.A.M. de Jong
Vergunningverlening
Regionale keringen Oost en boezemkades Dhr. L.H. van der Kallen
Dhr. L.H. van der Kallen
Project watervoorziening Roode Vaart
Dhr. C.A.M. de Jong
Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland
(AFC-NP)
Dhr. L.H. van der Kallen
Projecten zoals genoemd in het
Uitvoeri ngsbesluit dagelijks bestuur
2O16 in de gemeente Moerdijk
De tijdelijke wijziging in de tijdsbesteding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan
het AB.

5

Bespreking externe vertegenwoordiging

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de aangepaste besluitenlijsten van
2017 vast.
Ingekomen brieven

7
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7.L

Brieven

7.L.a

Mogelijkheid bestuurlijke reactie rekenkamerbrief over effectiviteit watertoets
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor
kennisgeving aan en stemt in met de aangepaste DB-react¡e.
Verzoek bestuurlijk gesprek over vergunning en handhaving uitbreiding stadshaven
Steenbergen

7.L.b

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van Jachthaven de Schapenput voor
kennisgeving aan en stemt in met de aangepaste DB-reactie..
7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging het klimaat draait door d.d. 23 maart 2Ol7
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodiging voor kennisgeving aan. De
uitnodiging wordt toegestuurd aan het AB.

8

Mededelingen

8.a

Gezamenlijke slibstrategie waterschappen Scheldestromen en Brabantse Delta
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8.b

Voed i ng onderwerpen term ijnagenda voor

fractievoorzittersoverleg

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

I

Van borrelende ideeën naar bruisende innovatie

c

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur
neemt de documenten voor kennisgeving aan.
Zonneweide rwzi Bath

8.d

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
9

Bestu

u

rsopdracht Kadernota

20

t8-2O27

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de bestuursopdracht Kadernota 2O18-2027 vast
en stemt in met de in bestuursopdracht genoemde optie 2 voor waterkwaliteit met
dien verstande dat flexibiliteit waar nodig kan worden toegepast om noodzakelijke
maatregelen te vertalen naar de begroting 2O18.
Rondvraag

10

Mondeling

11

Sluiting om 12.45 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 fe
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