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Besluitenlijst dagelijks bestuur 7 maart 2OL7

Aanwezig: H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, L.H. van der Kallen, l.J,M. van derAa, C.A.M. de
Jong, H.T.C. van Stokkom en A.M.W,J.H. Merks

Agendaount

Omschrijving

1

Opening

2

Thema

2.a

Aa npa

k gebiedsprocessen

De gebiedsadviseurs van de afdeling beleid & planadvies hebben een manier uitgewerkt om
inzicht te geven in de wateropgavent ontwikkelingen, kansen en stand van zaken per
stroomgebied. Dit hebben zij reeds besproken met de drie regioportefeuillehouders en is een
onderdeel geworden van de bestuurlijke overleggen met de gemeenten. Toen is ook

afgesproken om een en ander toe te lichten en te bespreken met het gehele DB.

2.b

Kadernota (Tarieven, grondslagen, check DFB)

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Projectplan Roode Vaart door Zevenbergen
Het waterschap heeft samen met drie andere partijen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK)
realisatie tracé Roode Vaart getekend. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dient het
projectptan door het algemeen bestuur te worden vastgesteld. Dit proiectplan beperkt zich tot
de realisatie van de Roode Vaart door Zevenbergen. Het ontwerp projectplan heeft ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O mei 2O17): Het
algemeen bestuur stelt het projectplan Roode Vaart door Zevenbergen vast.

4
4.a

Nota's ter besluitvorming DB
Reactie waarschuwingsbrief d.d. 7 december 2O16
Op 7 december 2016 heeft het waterschap Brabantse Delta een waarschuwingsbrief

ontvangen inzake overtredingen zuiveringstechnische werken van waterschap Brabantse
Delta. In de brief wordt een verbeterplan gevraagd gericht op a) het verder optimaliseren van
het proces van constateren en opschalen van incidenten en b) het verbeteren van de
technische betrouwbaarheid van de zuiveringstechnische werken. Daarnaast wordt
nadrukkelijker aandacht van het zuiveringsbeheer gevraagd voor de waterbelangen. Met het
onderhavige plan wordt invulling gegeven aan deze eis.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de reactie op de waarschuwingsbrief;
2. het verbeterplan;
3. een regulier overleg te starten tussen Zuiveringsbeheer en het bevoegd gezag
(OMWB, handhaving Brabantse Delta en handhaving Rijkswaterstaat) waarbij de
voortgang van het verbeterplan wordt besproken.
4.b

Regeling waterschap Brabantse Delta: Kies ie eigen smartphone
Met deze nota wordt voorgesteld de Regeling Kies je eigen Smartphone op enkele punten te
verbeteren, onder andere wat betreft de verdeling van reparatiekosten en de borging van de
privacy van medewerkers. Daarnaast is de afschrijvingstermijn van de smartphones verlengd
van twee naar drie jaar. Net als met de huidige versie, is kostenneutraliteit voor het

waterschap ook het uitgangspunt bij de aangepaste regeling.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van de Regeling Kies je
eigen smartphone waterschap Brabantse Delta, versie 7 maart 2OL7.

4.c

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 april 2017 aan
het dagelijks bestuur ter vaststelling voorgelegd. Voorts wordt voorgesteld de mogelijkheid te
onderzoeken om in 2018 samen met waterschap De Dommel beleidsevaluatieonderzoek te
doen naar recreatief medegebruik.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de keuze voor beek- en kreekherstel als onderwerp voor het art 1O9a onderzoek
2Ol7 en wijst ten behoeve van dit onderzoek K. de Jong aan als coördinerend

inhoudelijk portefeuillehouder;
2. verder onderzoek naar de mogelijkheid om in 2O18 samen met waterschap De
Dommel in het kader van art 1O9a beleidsevaluatieonderzoek te doen naar
recreatief medegebrui k.
4.d

Aanvraag uitvoeringskrediet onderhoud Boomvaart
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Boomvaart. De
baggerwerkzaamheden worden gezamenlijk met de gemeente Steenbergen uitgevoerd. De
bijdrage van de gemeente worden geraamd op circa € 25.000,-. Bij de begroting van 2014 is
de uitvoering van dit project gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Voor het project wordt
door het waterschap een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld. De
projectcommunicatie wordt verzorgd door het waterschap nadat deze is afgestemd met de
gemeente.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de toekenning van een
uitvoeringskrediet ten bedrage van € 5OO.OOO,- voor het vervangen van de
beschoeiingen en het baggeren van de Boomvaart.
4.e

Voortgangsrapportage waterstaatkundige toestand regionale keringen
Naar aanleiding van de eerste ronde toetsing van de regionale keringen hebben waterschap
Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant bepaald dat op 37 december 2025 de
getoetste regionale keringen aan de norm moeten voldoen. Daarbij is ook afgesproken dat de
waterschappen in 2016 een voortgangsrapportage regionale keringen aan de provincie zullen
uitbrengen. In overleg met de provincie is de uiterlijke inleverdatum verschoven naar 7
februari 2017.
De voortgangsrapportage is opgesteld volgens een Brabantbreed format en gaat in op het
verbeterproject en de gehele beheerorganisatie rondom regionale keringen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met indienen van de
"voortgangsrapportage waterstaatkundige toestand van de regionale keringen" bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
4.1

Aanleg inspectiepad: afwijking op Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2O11
Per 1 januari 2017 wijzigt de status van de primaire waterkering langs VKZ van cat . C naar
cat. A. Daarmee ontstaat een grote wens voor de aanleg van een inspectie-/onderhoudspad
op de kruin van de waterkering. De aanleg van een dergelijk pad is echter pas mogelijk na
verwijdering van de oude betonnen Haringman-elementen en het verlagen van de huidige
kruin om de gewenste breedte te krijgen. In de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen
2011 is bepaald dat voor de primaire waterkeringen de feitelijke situatie niet mag worden
gewijzigd. Dit betekent dat er geen afgravingen plaats mogen vinden.
Voor de aanleg van het pad is het nodig dat de te smalle kruin maximaal ca. 0,40 m moet
worden verlaagd om voldoende breedte te krijgen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het afwijken van de beleidsregel om
hiermee de aanleg van een inspectie-/onderhoudspad mogelijk te maken.

5

Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a

Vlaamse gemeenten
Besloten: de wnd. dijkgraaf coördineert van geval tot geval de acties en bestuurlijke
overleggen met betrekking tot de Vlaamse buurgemeenten.
Besluitenlijst

6
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Besloten:
. B¡j agendapunten 3a en 9 aanbrengen redactionele wijzigingen.
r Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 21 februari 2O17 vast.
7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Brief Belastingsamenwerking:'Rapportage Datalek'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en zendt deze
toe aan de leden van het algemeen bestuur,

7.t.b

Bekrachtigd besluit eervol ontslag C. Moonen
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 8 maart 2O17): Het
algemeen bestuur neemt het bekrachtigd besluit voor kennisgeving aan.

7.L.c

Brief provincie Noord-Brabant'Beleidsbegroting 2Ot7'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

7.t.d

Brief Noord-Brabantse Waterschapsbond 'Benoeming voorzitter en secretarispenningmeester NBWB'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de NBWB voor kennisgeving aan
en stemt in met de DB-reactie .

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging bestuurlijke talkshow 23 maart 2OL7 'Het klimaat draait door'
Besloten: De DBleden K. de Jong en L. van der Kallen zullen hierbij aanwezig zijn.

7.2.b

Brief Staatsbosbeheer Uitnodiging NBWB excursie "klimaatadaptatie in natuur en
landbouw"
Besloten: het DBlid K. de Jong zal hierbij aanwezig zijn.

I

Mededelingen

9

Zienswijze dagelijks bestuur omtrent het initiatiefvoorstel agendapunt 6 realiseren
van projecten op gronden van derden
Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de zienswijze en voegt deze bij de
vergaderstukken voor het algemeen bestuur.

10

Rondvraag

11

Sluiting om 12.3O uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 maart20L7,
Het dagelijks
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