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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 27 iuni 2OL7
Aanwezig: H.B. Hieltjes, Th.J.l.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, A.F.M. Meuleman en
A.M.W.J.H. Merks
1

Opening

2

Thema

2.a

Concept DB-reactie op de algemene beschouwingen kadernota
Besloten: het DB brengt wijzigingen in en stemt in met de concept-reactie.

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Prognose en realisatie van projecten binnen zuiveringsbeheer
In het recente verleden is bij zuiveringsbeheer een aantal keren een overschrijding
van de prognose en realisatie van projecten geconstateerd. Hierbij is door het AB
de zorg uitgesproken of zuiveringsbeheer voldoende in control is. In het AB van 10
mei 2017 én 14 juni 2077 is mondeling aangegeven dat een verbetertraject binnen
zuiveringsbeheer is gestart dat zich richt op het orde krijgen van het bedienen,
onderhOuden en renoveren/nieuwbOuw van de assets van zuiveringsbeheer.
In deze nota wordt het AB geïnformeerd over:
1. Wat speelt er binnen de opgestarte projecten?
2. Wat zijn de gevolgen?
3. Wat zijn de oplossingen/verbeteracties?
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 12 juli
2OL7)= Het algemeen bestuur neemt kennis van de geschetste
ontwikkelingen, de gevolgen en de verbeteracties teneinde de prognose en
realisatie van projecten binnen zuiveringsbeheer meer in control te

krijgen.
3.b

Zienswijze jaarschijf 2O18 programmabegroting 2OLA-2O2L en gewijzigde
begroting 2017 BWB
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is gestart in 2Ot2'

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) dient het algemeen bestuur van de
BWB de programmabegroting voor het jaar 2018 vóór l augustus 2017 vast te
stellen, In verband met een extra kwaliteitsimpuls van de begroting 2018 heeft de
BWB uitstel gekregen van GS Provincie Noord-Brabant voor het indienen van de
Begroting 2018 tot 1 september 20t7.
Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd uiterlijk 11 augustus
2OI7 haar zienswijze over de jaarschijf 2018 in te dienen. Evenals bij het
vaststellen van de begroting dient bij een wijziging van de begroting de zienswijzeprocedure voor de deelnemers te worden door lopen.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 12 juli

2$t7)z Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over
de jaarsch¡jf 2018 van de programmabegroting BWB 2018-2O21 en
gewijzigde begroting 2OL7.
Het waterschap verwacht van de BWB:
- dat de in deze programmabegroting 2O18 en gewijzigde begroting 2O17
genoemde ontwikkelingen en de efficiency van de organisatie worden
gemonitord en de effecten daarvan zichtbaar worden vertaald in de
toekomstige meerja ren begroti ng 20 L9'2O22.

- aandacht te hebben voor de interne beheersing, strategische
personeelsplanning, risicomanagement, kwaliteitszorg in de vorm van
gedegen beleid en uitvoering hierop gezien de strengere wet en
regelgeving en de toenemende aandacht voor informatieveiligheid
(BIWA). Dit alles om zowel het goede imago van de BWB alsmede in het
verlengde daarvan het imago van het waterschap te behouden.
- om in toekomstige begrotingen aandacht te schenken aan de
"marktpositie" van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare)
benchmark gegevens.
- niet wacht tot 2O18 om aan de slag te gaan met het aantrekken van
nieuwe deelnemers en uitbreiding van de taken voor de bestaande
deelnemers maar daar al in 2OL7 activiteiten voor ontwikkeld. Het
waterschap wil graag inzicht hieromtrent en hoe dit zich door vertaalt in
de meerjarenbegroting.
4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Begroting 2O18 Gemeenschappelijke regeling muskusrattenbestrijding
Noord-Brabant
In 2011 is de wettelijke taak voor de muskus- en beverrattenbestrijding
overgedragen aan de waterschappen. Waterschap Brabantse Delta is uitvoerder
van de Gemeenschappelijke regeling muskusrattenbestrijding Noord-Brabant. Voor
het begrotingsjaar 2018 wordt de bijdrage per deelnemer geraamd op € 758.800,-.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de begroting muskusrattenbestrijding Noord-Brabant 2Ol8;
2. het ter goedkeuring voorleggen van de begroting 2O18 aan de besturen
van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.
4.b

Aanvraag uitvoeringskrediet project Renovatie MCC Dongemond
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Dongemond regelt het Motor Control
Cabinet (MCC) de spanningsvoorzieningen van de installatie. Het MCC is op dit
moment storingsgevoelig. Renovatie van de installatie is nodig om de
betrouwbaarheid van de rwzi te vergroten.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de volgende deelbesluiten:
1. het uitvoeren van het project Renovatie MCC Dongemond;
2. het voteren van een uitvoeringskrediet ter grootte van € T5O.OOOTOO
voor het uitvoeren van het project.
4.c

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van het dagelijks
bestuur van 11 jul- 2OL7.

4.d

Deelname Brabantse Delta in HERMANA project
Waterschap Brabantse Delta is door de Dutch Water Authorities (DWA) gevraagd
om onderdelen van het Partners-voor-Water-project HERMANA in Colombia
inhoudelijk te begeleiden en te coördineren. Hoofdaannemer van het project is
Deltares; de belangrijkste Colombiaanse partner is het waterschap CVC in Cali,
waarmee DWA formeel samenwerkt. Waterschap de Dommel trekt het HERMANA
project vanuit DWA. Het project geeft een prima gelegenheid om de
kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Colombiaanse waterschappen te
intensiveren (overeenkomstige problematiek van wateroverlast en -tekort in vrij
afwaterende gebieden). Inhoudelijk biedt het project mogelijkheden om delen van
de Verkeerstoren verder te ontwikkelen, en genereert nieuwe en innovatieve
ideeën en concepten om de waterbeschikbaarheid op hoge (en droge) zandgronden
te verbeteren.
De kosten van het HERMANA-project worden grotendeels vergoed door Partners
voor Water subsidie. Van alle partners wordt ook een eigen investering verwacht.
Als het DB instemt met dit voorstel komt een bedrag van ca. € 8.000,- voor loonen onkosten over een periode van twee jaar voor rekening van het waterschap.
Ook andere betrokken waterschappen zullen naar rato een eigen bijdrage leveren.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met participatie van waterschap
Brabantse Delta (via Dutch Water Authorities) in het HERMANA project
(looptijd twee jaar) binnen de volgende randvoorwaarden:
-2-

f . inzet één of meerdere medewerkers: 52 dagen (missies en
voorbereiding);
2. bekostiging van deze 52 dagen door (looncompensatie en
onkostenvergoeding):
o HERMANA project: € 15.920,- (loonkosten: € 12.7OO,- en onkosten: €
3.22O,-);
o BD budget buitenland beleid: € 8.032,- (loonkosten: € 6.652,- en
onkosten: € 1.38Or-). De kosten van € 8.032r- kunnen gedekt worden uit
de post'Buitenlandbeleid';
3. reiskosten worden volledig door het project vergoed.

4.e

Vaststellen'Aanvullende Toetsing Regionale Keringen 2OI7'
Op 18 september 2013 heeft het algemeen bestuur de resultaten van de eerste
toetsing van de regionale keringen vastgesteld. Daarop is in 2015 een project
gestart voor 66,4 kilometer dijkverbetering.
In juni 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een alternatieve oplossing
voor de afgekeurde dijken langs de Leursche Haven en Laaksche Vaart (28
kilometer). Voor de overige afgekeurde kilometers is ingezet op een aanvullende
toetsing. Uit deze aanvullende toetsing blijkt nu dat 17,5 kilometer eerder
afgekeurde dijken alsnog goedgekeurd kunnen worden. Hiermee wordt de
daadwerkelijke resterende dijkverbeteringsopgave aangepast en de te verwachte
investering naar beneden bijgesteld.
Na vaststelling van deze aanvullende toetsresultaten kan het toetsverslag
'Aanvullende Toetsing Regionale Keringen 2077' ter instemming worden voorgelegd
aan het bevoegd gezagt Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de resultaten van de aanvullende toetsing, zoals verwoord in bijgevoegd
toetsverslag en stelt het toetsverslag 'Aanvullende Toetsing Regionale
Keringen 2O!7'vast;
2. het rapporteren van de toetsresultaten aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant en het informeren van het algemeen bestuur en
betrokken gemeenten;
3. aanpassing van de scope voor het dijkverbeterproject.

4.r

Plan van aanpak 2e toetsing regionale waterkeringen
Volgens de Verordening Water Noord-Brabant moet de waterkeringbeheerder

periodiek verslag uitbrengen over de algemene waterstaatkundige toestand van de
regionale waterkeringen.
In 2OI2/20L3 zijn de regionale waterkeringen van de waterschappen Aa en Maas,
Brabantse Delta en Dommel voor het eerst getoetst. In 2017 start de 2e
toetsronde die aanvullend is op de 1e ronde. Bij de 2e toetsronde gaan we de
overige mechanismen toetsen die in de le ronde nog niet getoetst zijn,
betreffende: micro-stabiliteit, voorlanden, bekleding, piping, niet-waterkerende
objecten en kunstwerken.
De Brabantse waterschappen hebben besloten om ook de 2e toetsronde
gezamenlijk op te pakken. Het bijgevoegde plan van aanpak beschrijft de onderling
afgestemde Brabantbrede aanpak van de 2e toetsronde.
De waterschappen hebben met Gedeputeerde Staten van Brabant (GS)
afgesproken dat de resultaten van de 2e toetsronde, samen met een periodiek
verslag over de waterstaatkundige toestand van de waterkeringen, uiterlijk eind
2019 aan GS worden aangeboden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het plan van aanpak Toetsing
Regionale Waterkeringen (Infram 8 mei 2OL7).
Extra
agendapunt

Afwezighe¡d DB-l¡d

1

Besloten: Het dagelijks bestuur evalueert de afwezigheid van het
betreffende DB-lid en opteert voor continuering van bestaande
vervangingssituatie.
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Extra
agendapunt

Wijziging gemeenschappelijke regelingen Aquon en
Belasti ngsa menwerking West-Brabant

2

Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met met de wijziging van de
Gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking West-Brabant en de
Gemeenschappelijke regeling Aquon.
5

Bespreki ng externe vertegenwoordiging

5.a

Vergaderstukken Ledenvergadering Unie van Waterschappen 3O jut 2OLT
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor
kennisgeving aan en stemt in met de annotatie.

s.b

Verslag NBWB/4DB's 8 juni 2017
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het verslag en de presentaties voor
kennisgeving aan.

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 13 juni 2017
vast.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Brief aan de raad van de gemeente Geertruidenberg
Besloten: Met het oog op het overleg met de provincie Noord-Brabant
geven de wnd. dijkgraaf cq. de portefeuillehouder aan op welk moment de
DB-reactie wordt verzonden.

7.2

Uitnodigingen

I

Mededelingen

9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur L4 junl2OI7

10

Concept agenda vergadering algemeen bestuur L2 jull2OL7

Besloten:
o Toevoegen Adviesnota Uitvoeringskrediet Slibrooster en slibstudie
Bath.
. le loco-dijkgraaf Theo Schots is op 12 iull 2Ot7 voorzitter.
11

Rondvraag

12

Sluiting om 12.15 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuurvan 11 juli2017,
Het dagelijks
De 2e loco d

drs. Th.J.J.M

Uft
De

d

UT

van Sto

-4-

