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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 28 november 2OL7
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, H.P. Verroen,
H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen
1

Opening
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"Rondje langs de velden"
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Thema
Evaluatie communicatievisie
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Nota's ter besluitvorming AB
Nota's ter besluitvorming DB
Meerjarenprog ramma Zuiderwaterlinie

5

5.a

Na ondertekening van de intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie op 30 september
2016 is gewerkt aan:
- de Linieplanner: een Brabant-breed programma gericht op restauratie,
herbestemming, kennisontwikkeling en -deling, leefbaarheid, (vrijetijds)economie en
ru i mte (waterberg ng, waterkeri ng en natuu rontwi kkel ng ) ;
- een (verdere) uitwerking van de netwerkorganisatie.
De investering voor de realisatie van de Linieplanner, inclusief 2 jaar inhuur van
projectleiding en communicatie, bedraagt totaal € 2,5 miljoen. Hiervan co-financiert
de provincie Noord-Brabant € 1,5 miljoen en dienen gemeenten en waterschappen
samen het resterende bedrag van € 1 miljoen te investeren. Het voorgestelde
aandeel van ons waterschap'bedraagt € 36.000,-.
i

i

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met een eenmalige bijdrage aan
het meerjarenprogramma de Linieplanner van € 36.000'-.
5.b

Opnieuw verlenen u¡tstel retentieopgave Via Breda
ln 2OL4 heeft het DB de gemeente Breda 3 jaar uitstel gegeven voor het realiseren
van de retentieopgave van Via Breda. Ondanks dat er belangrijke stappen gezet zijn
in de ontwikkeling van de Zoete Delta, het gebied waar deze retentieopgave
gerealiseerd gaat worden, is 3 jaar te kort geweest om de retentie daadwerkelijk te
kunnen realiseren. Het gebied (26 ha) biedt kansen op het gebied van klimaat,
waterberging, ecologie, waterbeleving en waterbewustzijn, maar alleen als het
gehele gebied integraal beschouwd wordt. Een dergelijke grote ontwikkeling met een
derde partij die eigenaar is, kost tijd. Daarom wordt een nieuw uitstel aangevraagd

van 5 jaar.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het opnieuw verlenen van
uitstel voor de realisatie van de retentieopgave van Via Breda voor een
periode van 5 jaar maar geeft in de brief aan dat voorkomen van
afwenteling en aansprakelijkheid bij eventuele risico's belangrijke punten
zijn voor het waterschap.
5.c

Kaders Waterbeschikbaarheid waterschap Brabantse Delta 2OL7'2021
In de Deltabeslissing zoet water is afgesproken dat overheden en watergebruikers
afspraken maken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid in het realiseren van
een goede zoetwatervoorziening in een gebied. Het landelijke proces dat hiervoor is
ontworpen heet Waterbeschikbaarheid. Belangrijk doel van Waterbeschikbaarheid is
het bieden van een handelingsperspectief aan zoetwatergebruikers. Door de (grens
aan) de inspanningen van de overheid te kennen en over voldoende actuele
informatie te beschikken, kunnen watergebruikers de juiste afwegingen maken in
zowel hun dagelijks handelen als bij besluiten over hun toekomstige bedrijfsvoering.

Op basis van een uitgebreide dialoog dient uiterlijkin2O2l een (eerste)
gebiedsdekkend beeld te ontstaan. De gemaakte afspraken vormen de basis voor
noodzakelijk geachte maatregelen op de korte en langere termijn. De kaders van het
waterschap voor deze dialoog en afspraken zijn weergegeven in de nota "Kaders

Waterbeschikbaarheid Brabantse Delta 2017-202I".

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de kaders
Waterbeschikbaarheid waterschap Brabantse Delta.
5.d

Ontwerp projectplan ecologische Verbindingszone Molenbeek Noord, Fase 3
(Stadsoevers en Jan Vermeerlaan) te Roosendaal
Roosendaal wil de laatste fase van de EVZ Molenbeek door de stad oppakken samen
met het waterschap. De Molenbeek is aangewezen als ecologische verbindingszone
(EVZ) in het Provinciaal natuurbeleid van Noord-Brabant. De beek is een
waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en een vismigratieroute. Met de
uitvoering van de maatregelen wordt nieuwe natuur als leefgebied voor diverse
plant- en diersoorten gerealiseerd. Door het verflauwen van de oevers en het
creëren van poelen zorgt de inrichting van de EVZ voor extra waterberging.
De gemeente Roosendaal werkt vanuit de samenwerkingsovereenkomst (2009)
gezamenlijk met het waterschap aan de uitvoering van de EVZ, waarbij de gemeente
optreedt a ls projectrekker.
Hiervoor is in samenspraak met de omgeving, de gemeente en de omgeving het
ontwerp projectplan opgesteld binnen de visie die hieraan ten grondslag ligt. De
gemeente Roosendaal wil zo vroeg mogelijk met de uitvoering starten om klaar te
zijn voor het broedseizoen 2018 om zodoende geen last te hebben van flora en
fauna wetgeving.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ter visie leggen van het
ontwerp projectplan EVZ Molenbeek Noord, fase 3 (Stadsoevers en Jan
Vermeerlaan) te Roosendaal.
5.e

De Toekomst van Brabant: 250 gezonde, klimaatbestendige, groene
schoolpleinen
In het verlengde van de Brabantse Health Deal, waar het waterschap ook aan
deelneemt, is vanuit de provincie het initiatief ontstaan om een aantal aparte
initiatieven gericht op volksgezondheid, milieueducatie, het basisonderwijs en
duurzaamheid te bundelen in één initiatief "De Toekomst van Brabant: 250 gezonde,
klimaatbestendige, groene schoolpleinen". De ambitie is om in de komende 5 jaar
250 van de ongeveer 1000 schoolpleinen in Brabant te gaan verduurzamen. Gedacht
wordt aan een regeling zoals het Buurtwaterfonds om dit vorm te gaan geven.
Gezien de relatie met klimaatadaptatie worden de waterschappen gevraagd om
hieraan deel te nemen. In het overleg tussen de Noord-Brabantse Waterschapsbond
(NBWB) en Gedeputeerde Staten van 19 december zal gevraagd worden naar de
inzet van de waterschappen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het principebesluit om, als de
andere partners positief besluiten ,deel te gaan nemen aan "De Toekomst
van Brabant: 25O gezonde, klimaatbestendige, groene schoolpleinen". Het
dagelijks bestuur besluit om in het NBWB overleg in te brengen dat we
graag dit via het buurtwaterfonds willen laten lopen en verzoekt om in het
dagelijks bestuur te bespreken of en welke rol het waterschap bij dergelijke
initiatieven wil spelen.

5.f

Sloten, oevers en dijken op orde aanpak resterende overtredingen
waterkeringen
Sloten, oevers en dijken op orde focust in de uitvoering op hoog en midden risico
oveftredingen op waterkeringen. Hier wordt handhavend opgetreden of een
vergunning verleend. Deze nota gaat over de resterende keurovertredingen op
waterkeringen met een laag risico. Het betreft de categorieën van overtredingen die
in de vastgestelde maatregelenmatrix (bijlage I) als maatregel 'administratief'
hebben gekregen. Het doel is om voor deze categorieën keurovertredingen een
juridisch eindstation te vinden waardoor de overtreding is opgelost. Per categorie
overtreding is in bijlage II beschreven welke aanpak hierover wordt geadviseerd.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1, stemt in met de aanpaþ zoals omschreven in bijlage II, van
keurovertredingen op waterkeringen aangemerkt als 'administratief in de
2

maatregelenmatrix; en
2. stelt de algemene regels geldend voor Sloten, oevers en dijken op orde
voor waterkeringen vast.
5.9

Afsprakenkader en koersdocument Landschapspark Pauwels
De gemeente Tilburg heeft ambities om ten noorden van Tilburg een Regionaal
Stadspark te ontwikkelen: Landschapspark Pauwels. Een specifieke opgave is om
hier het afgekoppelde stadswater op te slaan in een waterpark welke gepland is in
het beheersgebied van waterschap De Dommel. In het beheersgebied van
Waterschap Brabantse Delta kunnen hydrologische en ecologische opgaven die in
het gebied Lobelia,.Huis ter HelQç e.n de Loonse en Drunense Duinen zijn samen met
a ndere pa.rtijen opSqpa(t.,lvprden.
Het Koersdocumeirt'þeèft richting aan de ontwikkelopgaven voor dit gebied. Tijdens
de Stuurgroep van ll december2OLT is hetde bedoeling dat betrokkenen de
keuzes in dit Koersdocument onderschrijven en het afsprakenkader wordt
ondertekend voor de verdere betrokkenheid en samenwerking.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van het Koersdocument en
stemt in met het ondertekenen van het Afsprakenkader inclusief
mandatering van de ondertekening door de heer Van der Kallen.
6

6.a

Bespreking externe vertegenwoordiging
Agendaverzoeken voor het dagelijks bestuur
Besloten: De heer Van der Kallen gaat naar het ZLTO congres, de heer
Verroen neemt deel aan de public health hack.

6.b

Uniecommissievergadering Waterkeringen 1 december 2Ot7 en annotaties
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor
kennisgeving aan en stemt in met de ambtelijke adviezen.

6.c

Uniecommissievergadering Watersystemen 1 december 2OL7 en annotaties
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor
kennisgeving aan en stemt in met de ambtelijke adviezen.

6.d

Uniecommissievergadering Waterketens en Emissies 1 december 2Ot7 en
annotaties
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor
kennisgeving aan en stemt in met de ambtelijke adviezen .
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Mededelingen

8

Ingekomen stukken

8.a

Brieven

8.b

Uitnodigingen
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Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 14 november
2O17 vast.
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Rondvraag

11

Sluiting
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 12 december 20L7,
Het dagelijks bestuur,
De
raaf

De

drs. C. G.M. de Vet

ir. H.T.C. van Stokkom
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