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Besluitenlijst dagelijks bestuur 17 apr¡l 2018

Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th. l.l.M, Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E.
Franssen, H.T.C. van Stokkom (m.u.v. agendapunt Bb), en A.M.W.l.H. Merks.
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Opening
"Rondje langs de velden"
Themabehandeling
'Visie op Zuiveringsbeheer'
# wsBD 2023'
'Stand van zaken SNB'
'Klimaattop Zuid'

Nota's ter besluitvorming AB
Gewijzigde Bestuurs- en termijnagenda 2O18
De fractievoorzitters hebben op 14 februari 2018 aan de hand van een inventarisatie
bij de ambtelijke organisatie, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur een
nieuwe prioritering aangebracht in de onderwerpen voor 2018. Een en ander met het
oog dat het nu om het laatste volle bestuursjaar gaat.
Omdat het Oordeelsvormend AB'ruimtelijke adaptatie op 4 april 2018 stond
gepland, zijn de leden van het algemeen bestuur per e-mail op de hoogte gesteld
van de verplaatsing met een mededeling. De behandeling van het onderwerp kwam
te snel na de gemeenteraadsverkiezingen.

Besloten:
. Met het oog op de college-onderhandelingen en de inwerkperiode
van de nieuwe colleges wordt het Oordeelsvormend AB ruimtelijke
adaptatie gepland op 1O oktober 2018.
o Toevoegen: Klimaattop 4 juni 2018.
. (advies) Het algemeen bestuur stemt in met de gewijzigde
bestuursagenda 2O18, de voorgestelde onderwerpen voor de
termijnagenda 2O18 en de wijze van behandeling daarvan.
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5.a

Nota's ter besluitvorming DB
Beslissing op bezwaar tegen revisievergunning
Aan bezwaarmaker is een revisievergunning verleend voor het onttrekken van
grondwater voor agrarische beregening. De bezwaarmaker heeft hiertegen bezwaar
ingediend. Hierover heeft de commissie bezwaarschriften advies gegeven, Het
advies luidt: het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. Het
waterschap is voornemens om dit advies overte nemen, Dit is in een schriftelijk
rondje aan de DB-leden als zodanig voorgelegd. Alvorens een beslissing te nemen
willen de DB-leden dit besluit agenderen in het DB.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het volgen van het advies van de commissie;
2. het kennelijk niet ontvankelijk verklaren van de ingebrachte bezwaren
van de bezwaarmaker;
3. handhaving van het bestreden besluit.
4. redactionele wijziging in de begeleidende uitgaande brief.
5.b

Afvalwaterakkoord Waterkring de Baronie
Waterschap Brabantse Delta en de waterpartners van waterkring de Baronie hebben
in de periode 2012-2014 afvalwaterakkoorden gesloten, Deze afvalwaterakkoorden
waren apart afgesloten tussen het waterschap en 1 gemeente. Het voorliggende
geactualiseerde afvalwaterakkoord is een gezamenlijk afvalwaterakkoord van alle
partners van waterkring de Baronie.
De maatregelen uit de voorgaande afvalwaterakkoorden zijn grotendeels uitgevoerd
of heroverwogen. De nog resterende maatregelen/afspraken zijn vastgelegd in het
geactua iseerde geza men ij ke afva lwatera kkoord. Het geactua iseerde
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afvalwaterakkoord vormt hiermee een nieuw vertrekpunt voor eventuele verdere
optimalisatie van de afvalwaterketen.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met stemt in met:
1. het aangaan van een geactualiseerd en gezamenlijk afvalwaterakkoord
voor waterkring de Baronie;
2. met het verstrekken van een machtiging door de dijkgraaf aan DB-lid
Hans Peter Verroen om dit akkoord te ondertekenen.
5.c

Partiële herziening van de keur, algemene regels en beleidsregels
In het kader van Winnend Samenwerken hebben de drie Brabantse Waterschappen
in 2015 samen één gelijkluidende, uniforme keur met bijbehorende uniforme
algemene regels en beleidsregels vastgesteld. Afgesproken is deze regelgeving
jaarlijks actueel te houden. Een beheergroep van de drie waterschappen,
aangestuurd door de drie portefeuillehouders van de dagelijkse besturen zien daarop
toe.
In het kader van het 'jaarlijkse onderhoud', zijn er ook nu weer verbeteringen aan
de keur, algemene regels en beleidsregels om onduidelijkheden weg te nemen en
enkele dereguleringen door te voeren.
De waterschappen trekken in de procedure gelijk op, dus de planning van de
bestuurlijke routes (waaronder deze nota) zijn op elkaar gestemd en bestuurlijk
afgesproken. Vertraging bij één van de waterschappen lijdt ook tot vertraging bij de
andere.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van de
ontwerpbesluiten voor de partiële herziening van de keur, algemene regels,
beleidsregels en hydrologische uitgangspunten ten behoeve van de
inspraakprocedure.
5.d

Vaststelling cijfermatige evaluatie HUP 2O17
Op L2 december 2017 heeft het dagelijks bestuurtijdens de behandeling van het
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 kennis genomen van de evaluatie 2017.
Daarbij is aangegeven dat de cijfermatige evaluatie van het HUP 2OL7 later zou
worden aangeboden omdat ten tijde van de behandeling het kalenderjaar nog niet
was gesloten.

Uit de cijfermatige analyse van het HUP 2Ol7 blijkt dat het geplande
naleefpercentage van 90Yo niet is gehaald. Het behaalde overall-naleefpercentage
bedraagt B5o/o. Dit komt met name door een lager naleefgedrag (80%) bij de
schouw 2OL6-2077 als gevolg van een erg natte periode rond het geplande
inspectiemoment.
Het naleefgedrag exclusief de schouw komt uit op 92o/o en voldoet aan de
doelstelling. Uit de cijfermatige analyse per beleidsthema blijkt dat er geen
bijstelling van het HUP 2018 nodig is, de eerdere evaluatie cijfermatig wordt
onderbouwd.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de (cijfermat¡ge) evaluatie van het HUP 2OL7, zoals
opgenomen in bijgaand document;
2. informeert het algemeen bestuur via de bijgevoegde mededeling.
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Bespreking externe vertegenwoordiging

6,a
6.b

Uitnodigingen
Vertegenwoordiging RBOS 18 april 2O18
Mededelingen
Oplevering resultaten 7562 programma Dienstverlening
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
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Ingekomen stukken
Brief provincie Noord-Brabant 'Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2OL7'
Besloten: (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 25 april
2O18): Het algemeen bestuur neemt de brief van de provincie NoordBrabant voor kennisgeving aan.
Technische vragen inzake buitenlandse dienstreizen
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De secretaris-directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en verlaat de
vergaderzaal.

Besloten:

.
.
.
.

De vragen worden aangemerkt als bestuurlijk en zullen aldus

beantwoord worden.
Via een schriftelijke ronde krijgt het DB de gelegenheid om
aanvullingen door te geven op het conceptantwoord.
Dijkgraaf en plv. secretaris-directeur zullen donderdagochtend de
uitgaande antwoordbrief tekenen.
Vragen en antwoorden worden geagendeerd voor het AB van 25 april
2O18 en worden - overeenkomstig de spelregels AB - op de website
van het waterschap geplaatst.
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Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 3 april 2O18
vast.
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Rondvraag
Artikel 1O9a-onderzoek 2018
Besloten: Bij gebrek aan een goed onderwerp, wordt in 2O18 geen art 1O9aonderzoek uitgevoerd. Het DB zal aan het t algemeen bestuur adviseren dit
onderwerp mee te nemen in het overdrachtsdossier.
Excursies op Bouvigne met begeleiding door DB-leden

Besloten: De DB-leden zullen zeer terughoudend omgaan met dergelijke
verzoeken. Behalve wanneer er direct verband is met de werkzaamheden
van het waterschap kan een dergelijk verzoek in overweging worden
genomen. Groepen die een excursie op Bouvigne willen, kunnen zich op de
gebruikelijke wijze aanmelden via de website en zullen dan begeleid
worden door Breda Promotions.
Beroep Kwekerii te Breda/kassen en dijkverbeterinq

Besloten:

.

.

De begunstigingstermijn voor het verwijderen van de kassen, als dat
vereist is voor de dijkverbetering, wordt bepaald op zes weken na
bekendmaking van het voorkeursalternatief.
Dit besluit over de begunstigingstermijn kan worden medegedeeld
aan de rechtbank Zeeland -West-Brabant en aan de andere partij.

Sluiting om 12.OO uur.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuurvan 1 mei 2018,
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