4

Waterschap

'Brsbantse telto

Zaaknr.
Kenmerk

:
:

Barcode

, ilililililtililililtillilllllllilllilllllilllllllilllll

L9.ZKOI4O4
L81T022077

Besluitenlijst dagelijks bestuur 6 maart 2018
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th. J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E
Franssen, H.T.C. van Stokkom en R.L Franken

3.a

Opening
"Rondje langs de velden"
Thema
Programma Microverontreinigingen

3.b

Kadernota 2019-2028
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4.a

Nota's ter besluitvorming AB
Aanvraag uitvoeringskrediet Aanpassen watersysteem en -kering bij
Waalwijk
De directe aanleiding voor dit project vormt het voornemen van de werkgroep
Westelijke Langstraat om het peil in het Zuiderafvoerkanaal (ZAK) te verhogen. Aan
het waterschap is destijds (2014) gevraagd of er mogelijkheden bestaan om de
waterhuishouding aan te passen om de peilverhoging in het ZAK mogelijk te maken.
Het waterschap heeft in 2015 een studie uitgevoerd, waaruit is gebleken dat er
inderdaad mogelijkheden voor zijn. In 2016 is een samenwerkingsovereenkomst
getekend voor het inrichten van het gebied Westelijke Langstraat (door provincie,
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waterschap, gemeente en Staatsbosbeheer). Aanpalend hieraan is tussen provincie
en waterschap een Realisatieovereenkomst getekend waarin het waterschap toezegt
om de benodigde aanpassingen aan het watersysteem in Waalwijk uit te voeren. En
de provincie zegt een bijdrage van 11 miljoen toe om deze maatregelen en de
benodigde uren en onderzoeken te betalen.
Het project AWW kenmerkt zich door veel grote en kleine maatregelen in een groot
gebied. In het oog springend zijn:
- wijzigen van de waterhuishouding in de Capelsche Polder, met de aanleg van
watergangen, en een nieuw te bouwen gemaal;
- de bouw van een nieuw gemaal in het havengebied van Waalwijk en een
opvoergemaal voor de Buitenpolder
- oplossen van het veiligheidsprobleem als gevolg van de afgekeurde regionale
kering

Het project is een essentiële randvoorwaarde om de natuurdoelen (vernatting) van
Programma Aanpak Stikstof (PAS) te kunnen realiseren in de Westelijke Langstraat.
Daarom is er nauw overleg en afstemming met het project Westelijke Langstraat,
dat door de provincie wordt getrokken.
Om het project uit te kunnen voeren wordt het algemeen bestuur gevraagd een
krediet toe te kennen van 19 miljoen euro.

Besloten:(advies aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in
met het toekennen van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 19 miljoen
voor het project Aanpassen Watersysteem en -kering bij Waalwijk.
5

5.a

Nota's ter besluitvorming DB
Kredietaanvraag EVZ Bleekloop, Smalle Beek
Waterschap en de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zijn voornemens om
de EVZ langs de Bleekloop en Smalle Beek te realiseren. De EVZ -totale lengte 2
km- ligt voor een deel (500 meter) op het terrein van de Golf Wouwse Plantage
(GWP). GWP -als erfpachter- en de eigenaar zijn bereid om daar aan mee te werken.
Voor de voorbereidende werkzaamheden en voor de uitvoering is totaal € 840.000,nodig. GWP heeft aangegeven dat de werkzaamheden in het najaar van 2018
uitgevoerd dienen te worden, gelijktijdig met de herinrichting van een aantal greens.
De planning is daar op gericht. Het waterschap neemt een trekkende rol op zich.

Besloten:
. B¡j kanttekeningen en risico's rekening houden met het feit dat het
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5.b

r¡s¡co bij de gemeente blijft liggen m.b.t. de subsidie. Geen traject
van inzage legging, dus aandacht besteden aan informeel traject met
documentatie, omgevingsdialoog, gericht op positieve uitkomst.
In de nota: Op pagina 3 de zin "Het waterschap staat open voor
burgerparticipatie (..)" . Bedoeld moet ziin: "Het waterschap zal in
overleg met GWP bezien of en zo ja welke actieve rol GWP kan
oppakken".
Het dagelijks bestuur stelt € 84O.OOO,- beschikbaar voor de EVZ
langs de Bleekloop en Smalle Beek.

Reactie conceptprog ra m ma

H

oogwate rbesche rm i ng 20 l9'2O24

Onlangs heeft de directie hoogwaterbeschermingsprogramma een concept
programma voor de periode 2079-2024 opgesteld. Het waterschap wordt gevraagd
om met dit programma in te stemmen en aan te geven of het gesteld staat voor de

eigen opgave in het programma.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de reactie van waterschap
Brabantse Delta op het concept programma Hoogwaterbescherming 20192lJ24.
5.c

Fractievoorzittersvergoed i ng
Besloten:
Op 7 maart vindt er een fractievoorzittersoverleg plaats, vanuit het DB
nemen de dijkgraaf en Theo Schots (indien verhinderd: Kees de Jong)
zitting. Doel is om vanuit rechtmatigheid en zorgvuldigheid te bekijken wat
oplossingsrichtingen zijn.
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Bespreki ng externe vertegenwoordigi ng
Voor de diverse vergaderingen van de Bond verwijs ik u naar de respectievelijke
agendatypes op uw iPad.

9 maart 2018 NBWB/GS (inclusief annotaties)
9 maart 2018 NBWB plenair (inclusief annotaties)
28 maart 2018 NBWB/Brabant Water (inclusief annotaties)
Besloten: het DB stemt in met de annotaties.
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7.a

Mededelingen
Ma na gementletter Deloitte Accou nta nts tussentijdse controle 2OL7
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

7.b

Definitieve notitie kostenverdeling SNB 2017
Besloten:
Donderdag 8 maart is er een SNB overleg, Theo Schots is aanwezig. Het AB
wordt kort bijgepraat op de AB vergadering van 7 maart.

7.c

Memo inzake Kwekerij Zeldenrust
Besloten: het DB stemt in met de in de memo voorgestelde lijn.
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8.a
8.a.1

Ingekomen stukken
Brieven
Brief Unie van Waterschappen 'Vervolgproces Commissie Aanpassing
Belastingstelsel'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart
2O18): Het algemeen bestuur neemt de brief van de Unie van
Waterschappen voor kennisgeving aan.

8.a.2

Brief Drents Overijsselse Delta'Motie concept-voorstellen commissie
aanpassing belastingstelsel (CAB)'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart
2O18): Het algemeen bestuur neemt de motie van Drents Overijsselse Delta
voor kennisgeving aan.

8.b

Uitnodigingen
Besluitenlijst 20 februari 2O18
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Besloten:
. Pagina 2, agendapunt 4e Projectplan ecologische verbindi ngszone
Molenbeek Noord fase 3, laatste alinea voor dikgedrukte tekst: De
zinsnede' (...) om klaar te zijn voor (...)" verwijderen.
. Pagina 3, agendapunt 5b Ondertekenen Blue Deal, vetgedrukte
tekst: landen niet vermelden, veralgemeniseren.
r Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 2O februar¡ 2018
vast.
Rondvraag
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Pauze

t2

Strategisch lunchgesprek (12.OO-13.00 uur)

13

Sluiting om 13.O0 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 maart 2018.
De dijkgraaf

d

c. G.M. de Vet

De secreta ris-d i recteu r

ir. H.T.C. van Stokkom
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