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Besluitenlijst dagelijks bestuur 13 junt 2OtT
Aanwezig: H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.T.C. van Stokkom en A.J.A. Lauwerijssen
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Opening

2

Thema

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Aanvraag uitvoeringskrediet slibrooster en slibstudie Bath
Op het IP is onder nummer 1519 een investeringsbedrag van € 900.000,- opgenomen,
bedoeld om een 2e gravitaire primair slibindikker inclusief bijbehorend slibrooster te
realiseren. Tijdens de nadere uitwerking is gebleken dat nog onvoldoende inzicht in de
sliblijn Bath aanwezig is om een 2e gravitaire slibindikker te verantwoorden. Wel is
onomstotelijk gebleken dat het slibrooster in het jaar 2017 vervanging behoeft. Het
advies is om de oorspronkelijke projectscope te wijzigen in de vervanging van het
slibrooster en parallel in 2OL7 een studie uit te voeren naar de meest optimale methode
voor indikken van primair slib op Bath. De realisatie van een 2e gravitaire slibindikker
wordt als optie in een slibstudie wordt meegenomen.
De investeringsraming voor deze aangepaste scope bedraagt € 750.000,-. Op basis van
de uitkomsten van de slibstudie wordt in de kadernota 2019 - 2028 zo nodig een nieuw
project gedefinieerd om de sliblijn te optimaliseren.
Besloten:
- Nota vereenvoudigen en verduidelijken.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt
ermee in om:
1. de scope van het project 2e gravitaire slibindikker inclusief slibrooster te
wijzigen in slibstudie en vervanging slibrooster;
2. voor de gewijzigde scope een uitvoeringskrediet € 75O.OOO,- beschikbaar te
stellen.

3.b

Accou

ntantsdiensten boekjaar 2O 18
ln 20t4 heeft het waterschap een raamovereenkomst (I4IT005747) afgesloten met

Deloitte Accountants B.V. voor het verrichten van accountantsdiensten over de boekjaren
2014 tot en met 2016. In deze raamovereenkomst is een clausule opgenomen dat twee
maal met één boekjaar verlengd kan worden. Het waterschap dient uiterlijk voor 1
september voorafgaand aan het boekjaar 2018 het besluit tot verlenging schriftelijk aan
de accountant kenbaar te maken. De keuze voor de verlenging van de
raamovereenkomst is gelegen in het feit dat de accountant de afgelopen jaren tot
wederzijdse tevredenheid de werkzaamheden voor het waterschap heeft uitgevoerd.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met de verlenging van de
raamovereenkomst voor de accountantsdiensten voor het boekjaar 2018
overeen komstig de oorspronkel ijke raamovereenkomst en prijsstell ing.

3.c

Aanvraag u itvoeringskrediet insta nd houding gisti ngsta nks rwzi Bath
In navolging van wettelijke verplichtingen en om de gistingstanks voor de komende 20
jaar bedrijfszeker te houden, dienen de tanks gereinigd en waar nodig gerepareerd te
worden. Tevens is het mengsysteem aan het eind van zijn levensduur en dient te worden
vernieuwd. Het nieuwe systeem geeft een duurzamer beheer en een besparing in
operationele kosten. Via deze adviesnota wordt krediet aangevraagd voor uitvoering van
de werkzaamheden.

Besloten:
- Aangeven hoe de business case voor stikstof en warmte terugwinning uitvalt.
Mocht deze met meeweging van de criteria voor duurzaamheid positief
uitvallen, dan komt de nota terug in het DB.
(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 12 juli 2O17): Het algemeen
bestuur stemt in met:
1. de uitvoering van instandhoudingsactiviteiten aan de gistingstanks op rwzi
Bath;
2. toekenning van uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 5.560.000'-.

3.d

le uitvoeringskrediet AWP 2.O
Met de eerdere keuze in 20L4 om de afualwaterpersleiding (AWP) in zijn huidige
hoedanigheid voor de komende decennia te blijven benutten en verbeteren is het
startpunt bepaald voor onderhavige project. Door te investeren in een pakket van
maatregelen kan de AWP weer minimaal 30 jaar mee. Dit pakket van maatregelen bevat
vervangingen, uitbreidingen en modernisering - alle bedoeld om de komende 30 jaar een
betrouwbare basis te garanderen voor de afuoer via de AWP èn bij te dragen aan de
doelstellingen zoals deze in het waterbeheerplan zijn vastgesteld. Het uitvoeringskrediet
wordt in 2 delen aangevraagd, waarbij deze adviesnota de le kredietaanvraag betreft.
Aanvraag

Besloten:
- In de nota aangeven hoeveel vrije bestedingsruimte er is binnen de € 1r5 mln
voor landschappelijke inpassing en gebouwen.
-(voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 12 juli 2O17): Het
algemeen bestuur stemt in met:
1. de uitwerking van de maatregelen die voorvloeien uit de oplossingsrichting
vanuit de strategische studie.
2. Beschikbaarstelling van een krediet à €54.OOO.OOO,- voor de uitvoering van
het 1e deel van deze maatregelen, zijnde:
o vervanging / uitbreiding van de persstations Roosendaal, Bergen op Zoom en

Bath
o verdubbeling van de leiding over 3r5 km tussen persstation Bergen op Zoom
en rwzi Bath
o verwijderen van afzetting in de persleiding tussen de persstations Moerdijk en
Hoeven
o modernisering van de automatisering van de AWP
o verbetering van de landschappelijk inpassing en uitstraling van persstat¡on
Roosendaal en Bergen op Zoom
o renovatie en tijdelijke maatregelen om de bedrijfszekerheid van persstation
Bergen op Zoom en Bath tot aan de ombouw te waarborgen
waarbij voor het 2e deel van de maatregelen, zijnde de aanpassingen aan
persstation Moerdijk en Hoeven, op later moment krediet wordt aangevraagd.
3. de nieuwe eenmalige afschrijvingstermijn ten behoeve van de versnelde
afschrijving op de revisie van de pompen in persstation Bergen op Zoom van 3

jaar.
4

Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Aanvraag uitvoeringskrediet project renovatie zuiveringstechnische objecten
2017-2lJL8
Jaarlijks wordt door het dagelijks bestuur €750.000,00 gemandateerd voor verschillende
investeringen voor het in stand houden van zuivering technische werken. Deze
investeringen bestaan uit diverse renovaties, tussentijds aan grootschalige renovaties.
De investeringen zijn opgenomen in een renovatielijst. De renovaties worden in de
periode

20

t7 -20 18 u itgevoerd.

De realisatie van het project draagt bij aan het vergroten van de betrouwbaarheid,
beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van de zuiveringsinstallaties. Ook verbeteren de

arbeidsomstandigheden bij en rondom de installaties.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met :
l.het samenvoegen van 2 jaarbudgetten in één project.
2. Het voteren van een uitvoeringskrediet (UVK) van € 1.5OO.OOO'OO voor het

-2-

u¡tvoeren van het project renovat¡es zu¡ver¡ng technische objecten in de
periode 2OL7-2OLA.

4.b

Bestrijding bruine en zwarte rat
De laatste jaren komt de bruine en zwarte rat steeds meer voor in West-Brabant. Vanuit
verschillende kanten (burgers, gemeenten, agrariërs) wordt het waterschap gevraagd om
hier actief tegen op te treden en deze te bestrijden. De taak voor het bestrijden van
bruine en zwarte ratten ligt echter bij de gemeente dan wel bij het bedrijf of particulier
zelf. Het waterschap heeft hierin geen directe rol.
Gebleken is verder dat er is geen verband is tussen overvloedige vermeerdering van
ratten en natuurontwikkeling zoals ecologische verbindingszones (EVZ's).
In februari 2016 heeft het waterschap informatie over de bruine en zwarte rat en de

bestrijding hiervan verstuurd naar de gemeente met het verzoek deze informatie te
gebruiken in hun communicatie over dit onderwerp.

Besloten: Het dagelijks bestuur
- ontvangt graag nadere informatie over de rol van het waterschap op eigen
grond;
- neemt kennis van:
1. het feit dat het waterschap geen directe rol heeft bij de bestrijding van de
bruine en zwarte rat;
2. de informatie die het waterschap verspreid heeft omtrent de bruine en
zwarte rat en de bestrijding hiervan.
4.c

'Strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB (CONCEPT)' met het oog op
besluitvorming in de stuurgroep vergadering van 16 juni 2O17
Er heeft een gedegen studie plaatsgevonden. In de wetenschap dat een aantal
waterschappen eigenaar is van een slibverwerkingsfabriek (SNB) die op punten als
duurzaamheid, doelmatigheid en afzetzekerheid goed presteert en zich daar ook nog
verder op kan ontwikkelen; is het doorgaan met mono verbranding een goede strategie
voor de aandeelhouders van SNB. Tegelijkertijd biedt de strategie mogelijkheden om te
zoeken naar flexibiliteit zodat er (nog) meer ruimte komt voor innovatieve initiatieven.

Besloten: Het dagelijks bestuur heeft het thans voorliggende concept voor
"Strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB" besproken en geeft
aandachtpunten mee aan de vertegenwoordiger in de bestuurlijke stuurgroep.
4.d

Aanpak voor oordeelsvorming van het BOB traject voor het bepalen van de
strategie en ambitie voor waterkwaliteit
Op 29 maart is de beeldvormende fase afgerond. Op 6 juni is de voorgestelde aanpak
voor de oordeelsvormende bijeenkomst (28 juni) besproken met de meedenkende ABleden en de portefeuille houder. In de oordeelsvormende bijenkomst wordt het AB
gevraagd zijn mening uit te spreken over vier ambitiescenario's en de mogelijke' tandjes
meer of minder'.
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van:
1. de in samenspraak met het AB ontwikkelde aanpak voor de oordeelsvorming

waterkwaliteit;
2. de discussienotitie met bijlage (handelingsperspectieven en mogelijke
tandjes meer of minder).
5

Bespreking externe vertegenwoordigi ng

6

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 3O mei 2017 vast.
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7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

E-mail Unie van Waterschappen 'Brief Bezoekronde Energietransitie'

Besluit: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de e-mail en ingekomen brief
en zaf aan de Unie aangeven dat het gesprek na 1 september 2OL7 zal
plaatsvinden en dat de Regionale Energie Strategie ook zal worden
meegenomen. Het bezoek zal ook worden aangekondigd in het AB.
7.L.b

Brief gemeenteraad Geertruidenberg 'Voorkeursalternatief dijkversterking
Geertruidenberg en Amertak'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2O17): Het
algemeen bestuur neemt de brief van de gemeenteraad voor kennisgeving aan.

7.1.c

Quik scan baggerbeleid, jaarverslag 2016 en jaarplan 2OI7, onderzoeksprotocol
rekenkamercommissie
Besloten (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2O17): Het
algemeen bestuur neemt de quik scan baggerbeleid, het jaarverslag 2O16 en
het jaarplan 2OL7 en het onderzoeksprotocol Rekenkamercommissie voor
kennisgeving aan.

7.L.d

Waterthema's ten behoeve van verkiezingsprogramma 2O18
Besloten: De brief moet meer geschreven worden vanuit het perspectief van de
gemeente en benadrukken dat er al een succesvolle samenwerkingsstructuur is.

7.t.e

Afscheidsbrief Alfred van Hall beëindiging loopbaan als dijkgraaf waterschap
Hunze en Aa's
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving
aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging 8 van Chaam 26 jull2OL7
Besloten: Het dagelijks bestuur zal de heer van der Kallen vragen of hij deel kan
nemen.
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Mededelingen

9

Rondvraag

10

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 juni 20L7,
Het dagelijks
De wnd. d

Hieltjes

De plv. secretaris-d

A.F.
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