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Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Aquon: zienswijze op de concept programmabegroting 2O19 en
meerjarenraming 2O2O - 2023
Conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling biedt het dagelijks
bestuur van Aquon de concept programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020
-2023 aan. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd hiervan
kennis te nemen en te reageren met een zienswijze.

Besloten:
. Financiële paragraaf aanpassen in overleg met DB lid Mureau
. Enkele redactionele opmerkingen
. (advies aan het AB) Het algemeen bestuur stemt in met de
voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de bijgaande brief aan het
dagelijks bestuur van Aquon.
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Nota's ter besluitvorming DB

5.a

Aanvraag uitvoeringskrediet voor de revisie van de puntbeluchters op rwzi
Nieuwveer
Gevraagd wordt om een krediet van € 1.280.000,- voor de revisie van de
tandwielkasten en elektromotoren van 13 van de 23 puntbeluchters die op rwzi
Nieuwveer verantwoordelijk zijn voor de beluchting van het afvalwater. De
betreffende tandwielkasten en motoren bereiken eind 2018 hun verwachte
technische levensduur van 100.000 uur. Het risico op storingen en langdurig falen
van de puntbeluchters wordt zo ingeschat dat actie noodzakelijk is om te kunnen
blijven borgen dat de verordende effluent kwaliteit gehaald wordt.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de revisie van 13 tandwiekasten en motoren van puntbeluchters op rwzi
Nieuwveer;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 1.28O.OO0,-.
5.b

Verzoek aan Gedeputeerde Staten voor het van toepassing verklaren van de
projectprocedure waterwet voor het project Verbetering Regionale
Keringen, deelgebied Midden
Op 15 juni 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de nadere uitwerking
van de voorkeursvariant voor het project Verbetering Regionale Keringen,
deelgebied Midden, waarbij keermiddelen met gemalen worden geplaatst in de
Leursche Haven en Laaksche Vaart.
De voorkeursvariant wordt door de opdrachtnemer, Boskalis Nederland, verder
uitgewerkt tot een definitief ontwerp, dat vervolgens wordt vastgelegd in een

projectplan Waterwet. Daarnaast blijkt dat voor het uitvoeren van het project de
bestemmingsplannen Buitengebied van de gemeenten Halderberge en Etten-Leur
moeten worden aanpast middels herziening van beide bestemmingsplannen dan wel
het aanvragen van omgevingsvergunningen voor afwijken van het

bestemmingsplan. Tevens zijn aanvragen om omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen noodzakelijk.
Omdat meerdere besluiten en vergunningen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
het project, kan overwogen worden om toepassing te geven aan de
projectprocedure op grond van de Waterwet. Hiertoe dient het dagelijks bestuur
een verzoek te doen aan Gedeputeerde Staten.
Belangrijkste argumenten om dit verzoek te doen zijn:
- er is sprake van een bovenlokaal belang bij de realisatie van dit project;
- risico op vertraging als gevolg van verschillende bezwaar- en beroepsprocedures
wordt beheerst;
- er is sprake van een eenduidige procedure, waardoor duidelijkheid geschept wordt
voor de belanghebbenden.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het verzoek aan Gedeputeerde
Staten om op grond van artikel 5.8 van de Verordening water Hoofdstuk 5,
paragraaf 2 van de Waterwet (Projectprocedure) van toepassing te
verklaren voor de realisatie van het project Verbetering Regionale
Keringen, deelgebied Midden.

5.c

Waterschapsverkiezingen 2O19 aanvraag uitvoeringskrediet le fase
De doelstelling van het project Waterschapsverkiezingen 2019 is een rechtmatig
verloop van de verkiezing, zodat het nieuwe algemeen bestuur van waterschap
Brabantse Delta eind maaft 2019 kan worden beëdigd. Het betreft hier een
wettelijke verplichting om 1x in de vier jaar verkiezingen te organiseren voor een
nieuw algemeen bestuur. Om dit doel te realiseren dient tijdig met de voorbereiding
te worden gestart.
De vraag doet zich voor of het zinvol is om op dit moment een volledig
uitvoeringskrediet aan te vragen gelet op een landelijke discussie over de bijdrage
van de waterschappen aan de gemeenten. Dit is de reden waarom nu het
uitvoeringskrediet in fasen wordt aangevraagd.
In deze nota wordt het dagelijks bestuur gevraagd om, vooruitlopend op de
landelijke discussie, een deel van het uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen
voor de le fase. Wanneer de landelijke discussie over het vergoeden van
gemeenten is afgerond, zal een projectplan met communicatieprogramma en
gedetailleerde begroting aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Afhankelijk
van de uitkomsten van de discussie zal een tweede aanvraag uitvoeringskrediet
worden toegevoegd (Uitvoeringskrediet waterschapsverkiezingen 2079,2e fase).

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van
een uitvoeringskrediet van € 3OO.OOOT- voor de Waterschapsverkiezingen
2OL9,1e fase.
5.d

Reactie op begroting 2019 en jaarrekening 2OL7 van de Noord-Brabantse
Waterschapsbond ( N BWB)
De NBWB heeft de begroting 2019 en jaarrekening2OLT aan het waterschap
aangeboden en verzocht om een reactie en het mandateren van een DB-lid, niet
zijnde een bestuurslid van de NBWB, om de financiële stukken vast te stellen. De
algemene Ledenvergadering van de NBWB, waar de begroting en de jaarrekening

worden vastgesteld, vindt op 22 juni 2018 plaats. Voorgesteld wordt:
- in te stemmen met de jaarrekening 2077 en de begroting 2019;
- Kees de Jong (als DB-lid, niet zijnde een bestuurslid van de NBWB) te mandateren
om tijdens de algemene ledenvergadering van de NBWB te kunnen stemmen
namens Brabantse Delta;
- bijgevoegde concept-reactiebrief te verzenden en hiervan een afschrift te sturen
naar het algemeen bestuur;
- de jaarrekening 2017 van de NBWB, conform afspraak, gelijktijdig met de
behandeling van de jaarrekening 2077 van Brabantse Delta ter kennisname aan het
algemeen bestuur te zenden.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de begroting 2O19 en jaarrekening 2Ol7 van de NBWB;
2. mandateert Kees de Jong (als DB-lid, niet zijnde een bestuurslid van de
NBWB) om waterschap Brabantse Delta als lid te vertegenwoordigen in de
algemene ledenvergadering van 22juni 2018 en de financiële stukken vast
te stellen;
3. stuurt bijgevoegde concept-reactiebrief die geagendeerd wordt voor de
algemene ledenvergadering op 22 juni 2018;
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5.e

4. stuurt een afschrift van de reactiebrief aan het algemeen bestuur van het
waterschap voor de vergadering van 3O mei 2O18;
5. stuurt een afschrift van de jaarrekening 2OI7 van de NBWB gelijktijdig
met de jaarrekening van het waterschap aan het algemeen bestuur.
Actualisatie Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen
Het waterschap hanteert een beleidsregel hoogtecriteria waarin de normen voor
waterkeringen vertaald zijn naar praktisch toepasbare uitgangspunten. De huidige
versie van de beleidsregel, de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011, is
toe aan een actualisatie. Zo is ondertussen een nieuwe normeringsystematiek voor
primaire keringen van kracht geworden en is de inzet van het Volkerak-Zoommeer
als waterberging geregeld. Daarnaast is het beleid voor het profiel van vrije ruimte
voor regionale keringen achterhaald en daardoor te streng. Het dagelijks bestuur
heeft daarom op 6 februari 2018 een ontwerpbesluit vastgesteld en deze ter inzage
gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. De herziening van de beleidsregel
kan nu definitief vastgesteld worden.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van het besluit
Partiële herziening Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen.

5.f

Buitendijkse ontwikkeling Windenergie A16
In de 416-zone wordt 100 MW aan windturbines ontwikkeld. Deze windturbines
worden planologisch mogelijk gemaakt door een provinciaal inpassingsplan (PIP). In
het kader van het watertoetsproces is het concept ontwerp-PlP aan het waterschap
voorgelegd. Aangezien één van de windturbines buitendijks is gelegen wordt de
ontwikkeling conform het beleid "Buitendijks bouwen" voorgelegd aan het dagelijks
bestuur. De ontwikkeling voldoet aan de eerste uitzonderingsgrond, omdat er geen
risico's of negatieve efFecten ontstaan voor de taken en verantwoordelijkheden van
het waterschap. Hierdoor kan het dagelijks bestuur instemmen met een positief
wateradvies.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met een positief wateradvies voor
de buitendijkse ontwikkeling van Windenergie 416, omdat voldaan wordt
aan de eerste uitzonderingsgrond van het beleid 'Buitendijks bouwen'.

6

Bespreking externe vertegenwoordig i ng

6.a

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur
Besloten:
. DB lid Mureau zal aanwezig zijn bij de Groene troefkaart
klimaatadaptat¡e Bod Natuurnetwerk Regio West-Brabant op
7 mei 2O18;
o DB leden sluiten niet aan bij Veiligheid breng(t) ie samen van
3O mei 2O18 georganiseerd door de gemeente Breda. Een
afvaardiging van het DT of MT zal zo mogelijk aanwezig zijn;
. DB lid Franssen zal aanwezig zijn bij de Karel V sessie over de
Omgevingsvisie op 5 juni 2O18 in UtrechÇ
¡ DB leden De Jong en Verroen zullen aanwezig zijn bij IBP
Informatie- en inspiratiesessie op I juni in Utrecht;
. DB leden De Jong en Franssen verlenen op respectievelijk 21
en 27 juni 2018 medewerking aan twee trainingen
Bestuurlijke Sensitiviteit van Brabant Aquademie;
. Afhankelijk van de agenda overweegt DB I¡d Franssen
aanwezig te zijn bij het bestuurlijk overleg Bedijkte Maas op
4 juli 2O18 in Den Bosch.
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Mededelingen

7.a

Waterschap is observer partner voor gemeente Breda, Interreg 2zeeën
project Cool Towns
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.
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fngekomen stukken

9

Besluitenlijst
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Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 17 april 2O18
vast.
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Nabespreking vergadering algemeen bestuur 25 april 2O18
Besloten:
. Het incident rondom vertrouwelijkheid deel AB agenda is afgesloten;
¡ Na een intern traject zal het AB worden geinformeerd over de
toegezegde doorkijk naar het DT;
. De tekst van de notulen over het overdrachtsdossier en
kwijtschelding worden aan DB l¡d Schots gemaild;
. Het AB wordt geïnformeerd over dijkversterking rechtszaken
Sandoel;
¡ DB lid De Jong spreekt met DT l¡d Meuleman het gesprek met AB
leden Van de Berg en Raedts voor;
. DB lid Verroen doet navraag bij AB l¡d Bonthuis over vragen rondom
AWP 2.O strategie.
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Rondvraag
Besloten:

.
.

DB stukken worden zo mogelijk eerder op iBabs geplaatst;
Door DB leden ontvangen e-mails van handelskwekerij worden
voortaan doorgestuurd aan de secretaris-directeur.

L2

Pauze

13

Strategisch lunchgesprek
Ervaringen DB leden Franssen en Mureau

Sluiting om 13.00 uur

L4

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 mei 2018
De

rs,

ris-directeur

kgraaf

De

.J.G.M. de

ir. H.T.C. van Stokkom
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