4

Waterschap

'ßrabsntse ßelto

Zaaknr.
Kenmerk

17.2K04767
77tTOr9774

Barcode

I

llllll ilil ililil ililt

ilt

ilil ilil

ilil il]t ilil ]il ilil

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 11 juli 2OL7
Aanwezig: Th.l.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen
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Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Projectplan aanleg waterretentie Poort Staakberg
Het IPM project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 2 en 3) omvat diverse
maatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten wateroverlast. Het
onderhavige projectplan heeft betrekking op de aanleg van de waterretentie in het
plangebied Poort Staakberg in de gemeente Bergen op Zoom. In samenwerking met de
gemeente is gekomen tot een technische inrichting waarbij drie wateropgaven gelijktijdig
worden opgelost. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het projectplan door
het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. De gemeente Bergen op Zoom neemt de
uitvoering op zich. Van het waterschap wordt een bijdrage verwacht van € 58.987,50.
Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringkrediet beschikbaar
gesteld. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Het projectplan is daarom niet gewijzigd.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 13 september
2017): Het algemeen bestuur stemt in met het projectplan aanleg waterretentie
Poort Staakberg en de uitvoering ervan.

3.b

Woonplaatsontheffing nieuwe dijkgraaf
Artikel 16 van het provinciaal reglement Waterschap Brabantse Delta bepaalt dat de
voorzitter zijn werkelijke woonplaats heeft in het gebied van het waterschap. Het
algemeen bestuur kan voor ten hoogste één jaar ontheffing verlenen van deze
verplichting, De heer Kees Jan de Vet woont nu nog in Leusden. Als direct uitvloeisel van
de besluitvorming overde aanbeveling op 10 mei 2OL7,is nu aan de orde de formele
besluitvorming door het algemeen bestuur over de woonplaatsontheffing voor de nieuwe
dijkgraaf per 1 september 2017.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 12 juli 2017): Het
algemeen bestuur stemt in met het verlenen van een woonplaatsontheffing aan
de heer Kees Jan de Vet, komend dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta een en
ander overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

3.c

Aanvraag uitvoeringskrediet project reparatie luchtleiding rwzi Bath
Beluchting van het afvalwater is onderdeel van het zuiveringsproces. Op RWZI Bath
wordt de benodigde lucht aangevoerd via een ondergrondse luchtleiding waarin kleine
luchtlekkages zijn geconstateerd. Om ook de komende 10 jaar de beluchtingstanks van
een bedrijfszekere luchttoevoer te voorzien, dient de leiding te worden gerepareerd.
Besloten:
- Verduidelijken keuze voor reparatie en ruimte in investeringsvolume.
-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 13 september 2O17): Het
algemeen bestuur stemt in met:
1. de uitvoering van reparatiewerkzaamheden aan de huidige luchtleiding op
rwzi Bath;

2. toekenning van uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 650.000,-.
3.d

Aanvraag uitvoeringskrediet voor 2e ronde toetsing regionale keringen
Volgens de Verordening Water Noord-Brabant moet de waterkeringbeheerder periodiek
verslag uitbrengen over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale

waterkeringen.

In 2012/2013 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.
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.
Het algemeen bestuur wordt gevraagd het benodigde budget vrij te geven om de 2e

ronde toetsing te kunnen uitvoeren.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 13 september
2OL7)= Het algemeen bestuur stemt in met toekenning van € 1.6OO.OOO,- ten
behoeve van het uitvoeren van de 2e ronde toetsing voor de regionale keringen,
conform bijgevoegd plan van aanpak.
4
4.a

Nota's ter besluitvorming DB

Herijking managementfuncties
Gelet op de vele ontwikkelingen de laatste jaren, is de context waarin de managers van
het waterschap opereren, sterk veranderd. Het waterschap stelt andere eisen aan de
managers dan een aantal jaren geleden. Dit is aanleiding om de indeling van de
managementfuncties nader te beschouwen. Om de functiebeschrijvingen van de
managementfuncties in overeenstemming te brengen met de laatste ontwikkelingen én
de onderscheidende criteria tussen de niveaus beter te duiden, zijn op 16 mei 2017
nieuwe generieke functiebeschrijvingen vastgesteld. Vervolgens is voor iedere functie
van afdelingshoofd, teamleider en rayonleider en Concerncontroller een beknopte
profielschets opgesteld. Deze profielschetsen zijn door een onafhankelijk externe
adviseur ingepast in het generiek functieboek conform FuWater. Dit leidt uiteindelijk tot 6
hogere en 2 lagere inschalingen van de in totaal 39 functies.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de herijking van de
managementfuncties.
4.b

Ontwerp projectplan Kleine Melanen
Na een besluit van het AB in 2009 zijn waterschap en gemeente gestart met
werkzaamheden in de Kleine Melanen ter bestrijding van de blauwalgen problematiek en
realisatie van de waternatuurfunctie: baggeren, bezanding met toegevoegd
fosfaatbindend middel, natuurvriendelijke oeverinrichting en visstandbeheer. Tijdens de
uitvoeringsperiode van deze maatregelen bleek uit nieuwe gegevens dat ook de instroom
van fosfaatrijk afgekoppeld hemelwater en toestromend oppervlaktewater gereduceerd
zal moeten worden om de blauwalgenproblematiek in de Kleine Melanen structureel op te
kunnen lossen. Samen met de gemeente Bergen op Zoom zijn daarop maatregelen
uitgewerkt die deze instroom van nutriënten voldoende beperken. Deze aanvullende
maatregelen zijn beschreven in bijgevoegd projectplan. Het principe van de maatregel is
dat een groot deel van het instromend fosfaatrijk water wordt omgeleid en
benedenstrooms van de Kleine Melanen weer wordt aangetakt op het watersysteem. We
verwachten met deze maatregel (in combinatie met toedienen fosfaatbindend middel) de
blauwalgen problematiek in de Kleine Melanen op te lossen en invulling te geven aan de

waternatu

u

rfu nctie.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ontwerp projectplan Kleine
Melanen en geeft het projectplan vrij voor de inspraak.

4.c

SamenwerkingsOvereenKomst (SOK) Westelijk Langstraat
In deze Samenwerkingsovereenkomst (SOK) leggen de vier betrokken partijen afspraken
vast voor de planfase van het project Westelijke Langstraat. Het hoofddoel van dit
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project is het realiseren van de PAS doelstellingen en (nagenoeg daarmee
overeenkomend) Natura2000 gebied vóór 1 juli 2O2l en daarnaast NNB doelstellingen
vóór 1 juli2027. Dat laatste heeft dezelfde begrenzing en doelstellingen als de Natte
Natuurparel Westelijke Langstraat. De betrokken partijen zijn provincie Noord-Brabant,
waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer. In deze SOK
worden de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd voor het opstellen van een
Provinciaal Inpassingsplan, inclusief de daartoe benodigde Milieueftectrapportage en
Inrichtingsplan, De provincie is trekker van de planfase. Het waterschap zal de realisatie
gaan trekken, hetgeen ook in deze SOK is vastgelegd, maar nog niet nader is uitgewerkt
Daartoe zal later een realisatieovereenkomst met de provincie worden opgesteld.
Financiering van de inrichtingsmaatregelen is 100o/o provincie (uit daartoe beschikbaar
gestelde rijksgelden). De portefeuillehouder heeft zitting in een bestuurlijke Stuurgroep
Westelijke Langstraat onder leiding van de provincie en de ondertekening van deze SOK
is voorzien in de stuurgroep vergadering van 73 juli 20t7.

Besloten: Het dagelijks bestuur
- verzoekt om helderheid over inzet uren en de bijdrage van het waterschap
- stemt in met:
1. de samenwerkingsovereenkomst Westelijke Langstraat;
2. de ondertekening daarvan door portefeuillehouder L. van der Kallen.
4.d

Projectplan "EVZ Laakse Vaart, perceel O1028" in Etten-Leur
Langs de Laakse Vaart ligt voor het waterschap en de gemeente Etten-Leur een EVZopgave. In 2010 zijn gronden aangekocht waarmee aan deze taakstelling invulling
gegeven zou kunnen worden. Als gevolg van ontwikkelingen m.b.t. de kadeverbeteringen
langs de Laakse Vaart zijn deze percelen echter nog niet ingericht. Een voormalige
grondeigenaar heeft in de koopovereenkomst een voorwaarde op laten nemen dat
wanneer het perceel niet ingericht is voor 1 januari 2018, hij de mogelijkheid heeft om
het perceel terug te kopen. Het perceel is ruim 0,8 ha groot en ligt met een lengte van
0,5 km langs de Laakse Vaart. Om te voorkomen dat de voormalige eigenaar hier
gebruik van kan maken, wordt thans voorgesteld om het perceel, vooruitlopend op de
realisatie van de hele EVZ, voor de jaarwisseling in te richten. Het bijgevoegde
projectplan voorziet in die inrichting; het AB wordt gevraagd om dit projectplan vast te
stellen. Gemeente en waterschap hebben gezamenlijk vastgesteld dat de aanleg van de
EVZ geen effecten heeft buiten het projectgebied.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het ontwerp projectplan "EVZ Laakse Vaart, perceel OLO28";
2. het ter inzage leggen van dit ontwerp projectplan;
3. het vaststellen van de ontwerp leggerwijziging ten behoeve van de
inspraakprocedure.
4.e

ReaIisatieovereenkomst "Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk"
Voor de realisatie van de PAS Natuurdoelstelling in de Westelijke Langstraat tekenen
waterschap, provincie, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer een
samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst beslaat het inrichten van de
Westelijke Langstraat en het nemen van maatregelen in het Zuiderafwateringskanaal
zodat het peil in dat kanaal kan worden verhoogd. Deze samenwerkingsovereenkomst
wordt getekend door hetwaterschap, de provincie, de gemeente Waalwijk en
Staatsbosbeheer (in de vergadering van het dagelijks bestuur van 11 juli 2Ot7).
De gebieden die in de huidige situatie afwateren via het Zuiderafwateringskanaal moeten
hierdoor een ander afwateringsroute krijgen. Het waterschap wil deze opgave op zich
nemen, temeer omdat er synergie mogelijk is met andere projecten. Deze projecten
betreffen het wijzigen van de afwatering in de Buitenpolder en het verbeteren van de
regionale kering (boezemkade) ten noorden van Waalwijk.
Om de verantwoordelíjkheid en financiering te borgen is een realisatieovereenkomst
opgesteld tussen provincie en waterschap. Deze overeenkomst wordt ter besluitvorming
aangeboden aan het dagelijks bestuur en zal in de stuurgroep van de Westelijke
Langstraat (13 juli 2Ot7) door provincie en waterschap kunnen worden ondertekend,

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de ondertekening van de realisatieovereenkomst'Aanpassen
waterhuishouding Waalwijk ten behoeve van de Westel¡jke Langstraat';
2. mandateert de heer L.H. van der Kallen om deze overeenkomst namens het
dagelijks bestuur te tekenen.
3. geeft bij de ondertekening aan dat deze onder voorbehoud van goedkeuring
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van het projectplan door het algemeen bestuur wordt gedaan.
5

Bespreki ng externe vertegenwoordiging

Breed bestuurlijk overleg Zuid-West 38OkV
Besloten: De heer Van der Kallen zal als agendalid deelnemen aan dit
bestuurlijk overleg.
6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 27 juni 2O17 vast.

7

fngekomen brieven

7.1

Brieven

7.I.a

Brief de heer J. van der Aa 'Beëindiging lidmaatschap dagelijks bestuur
waterschap Brabantse delta per 2O juli 2Ot7'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 12 juli 2017): Het
algemeen bestuur neemt de brief van de heer J. van der Aa voor kennisgeving aan

7.1.b

Email fractie CDA'Vraag inzake beveiliging ICT'en DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt, na het aanbrengen van enkele tekstuele
aanvullingen, in met de DB-reactie.

7.1.c

Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'Rivierverruiming Overdiepse
Polder, décharge project'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu voor kennisgeving aan en stuurt deze door naar het
algemeen bestuur van 13 september 2OL7.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Save the date: regiobijeenkomsten Strategische communicatie waterschappen
Besloten: De dijkgraaÍ zal deelnemen aan de regiobijeenkomst op 12
september.

7.2.b

Save the date: E-day 14 september 2OI7
Besloten: De heer Schots zal deelnemen.

7.2.c

Save the date Markt-en Innovatiedag Waterschappen 27 november 2O17
Besloten: De heer Van der Kallen zal deelnemen en eventueel de heer Schots

I

Mededelingen

9

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 28 juni 2O17
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10

Rondvraag

11

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 juli 2Ot7,
Het dagelijks
De wnd. d

. Hieltjes
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tr.

s-directeur

.T.C. van Stokkom

-5-

