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Besluitenlijst dagelijks bestuur 13 november 2O18
Aanwezig C.J.G.M. de Vet, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.B.M.E. Franssen, C.C.F. Mureau,
A.F.M. Meuleman en A.M.W.J.H. Merks
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Opening

2

"Rondje langs de velden"
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Thema
AVG

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Aanvraag uitvoeringskrediet project EVZ's Landstad Baronie
5 gemeenten vanuit het platform LandStad Baronie zijn met het waterschap een
samenwerking aangegaan om totaal (afgerond) 25 km ecologische verbindingszones
(EVZ's) te realiseren en om 2 km beek te herstellen. Het betreft de gemeenten
Etten-Leur, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Zundert en Baarle-Nassau. In juli heeft
het waterschap met elke afzonderlijke gemeente een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Het waterschap neemt daarbij een trekkende rol op zich.
Om een aanvang met het project te kunnen maken, heeft het AB in de vergadering
van januari 2018 voorbereidingskrediet (€ 150.000) beschikbaar gesteld. Dat krediet
is/wordt ¡ngezet voor het uitwerken van de inmiddels ondertekende
samenwerkingsovereenkomsten en voor het opstellen van grondstrategieplannen.
Met deze adviesnota wordt het uitvoeringskrediet aangevraagd (€ 10,2 miljoen).
Hiermee wordt het mogelijkom vanaf januari 2019 in te zetten op het beschikbaar
krijgen van de benodigde gronden en om -zodra er voor een EVZ een aan één
sluitende grondpositie verkregen is- de planvorming, besluitvorming en realisatie in
gang te zetten. De planning is om alle EVZ's in een tijdsbestek van 5 jaar te
realiseren, waarbij het verkrijgen van een goede grondpositie de grootste uitdaging

vormt.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur) Het algemeen
bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet
van € 1O.2OO.OOO'- voor EYZ's Landstad Baronie.
5

Nota's ter besluitvorming DB

5.a

Aanvraag uitvoeringskrediet Project 8OO543 Terrein verbetering RWZI
Dongemond
Het terrein van rwzi Dongemond is verouderd en de levensduur is verstreken. De
infrastructuur van grote delen van het rwzi Dongemond terrein voldoet niet (meer)
aan de standaarden van het waterschap. Standaarden op het gebied van veiligheid,
orde & netheid, toegang & beveiliging zijn hierin de belangrijkste hoofdpunten.
Een integrale opknapbeurt van het terrein is noodzakelijk om:
. om een veilige werkomgeving te bieden voor medewerkers en derden;
. de algehele uitstraling met daarbij orde & netheid te verbeteren;
. om (weer) te voldoen aan de standaarden van het waterschap.
Vanuit de bedrijfswaarden "imago" en "compliañce" (= voldoen aan wet- en
regelgeving) wordt dit project voorgesteld, met de nadruk op een integrale aanpak
van het gehele terrein.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het uitvoeren van het verbeteren van het terrein op rwzi Dongemond;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € TOO.OOO'-.

5.b

Aanvraag uitvoeringskrediet Project 8OO5O7 Markering Leidingtracés
De leidingtracés (ca. 380 km) en bedienbare appendages (afsluiters en ontluchters,
in aantal ca.1000 objecten) in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta
zijn gemarkeerd door oude, beschadigde en vervallen markeringen. Daarbij zijn
appendages vaak niet goed herkenbaar, vindbaar of is de exacte locatie niet bekend.
Hiermee gaat kostbare tijd verloren op het moment dat in het geval van calamiteiten
deze bediend moeten worden, maar ook bij de dagelijkse werkzaamheden van
bedienen en onderhouden van de waterschap medewerkers.
Vanuit de "WIBON" (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse
Netten) is het waterschap als leidingbeheerder verplicht om schade als gevolg van
graafwerkzaamheden te voorkomen en om op een risico gestuurde wijze
leidingtracés en appendages te markeren en digitaliseren. Dit project geeft invulling
aan de bedrijfswaarde "compliance" (= voldoen aan wet- en regelgeving).
Het is noodzakelijk om risicovolle kruisingen van het leidingtracé en appendages
opnieuw te voorzien van markering om ongewenste schade door derden te
voorkomen. Onze assets in het werkgebied dienen voorzien te zijn van een visuele,

robuuste, actuele en herkenbare markering in het veld en een nauwkeurige digitale
markering in het GEO Informatie Systeem (GIS) van het waterschap in het kader
van "Basis op Orde",

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het uitvoeren van het markeren van de leidingtracés en appendages in
het beheersgebied;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 75O.OOO,-.
5.c

Addendum STUW
In de GS-NBWB-vergadering van 10 oktober 2018 is de concepttekst van het
Addendum STUW besproken (zie annotaties DB 2 oktober 2018). Daaruit zijn geen
inhoudelijke wijzigingen op het Addendum voortgekomen. Het is de bedoeling om
het Addendum in de GS-NBWB-vergadering van 12 december 2018 te
ondertekenen. Het Addendum bevat aanvullende (proces)afspraken over de
realisatie van de STUW en de opgaven voor de periode na 2O27. Het Addendum leidt
niet tot wijzigingen in de looptijd, voorwaarden en budgetten van de STUW.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1, Redactionele opmerking in de mededeling;
2. het Addendum STUW en de ondertekening daarvan;
3. het informeren van het algemeen bestuur door middel van een
mededeling.
5.d

Kredietaanvraag Kwaliteitsimpuls Legger

Voor het uitvoeren van haar primaire taken en het kunnen garanderen van de juiste
rechtsbescherming is het van belang dat de Legger van Brabantse Delta actueel,
betrouwbaar en compleet is. Medewerkers van het waterschap Brabantse Delta
constateren in hun dagelijkse operationele taken voor vergunningverlening,
handhaving, onderhoud en beleidsontwikkeling dat de vigerende Leggers verouderd
zijn. De gegevens in de vigerende leggers zijn van de periode 2OtO - 2OL2.
In 2Ot7 is door een extern bureau een risico-inventarisatie over de Legger
uitgevoerd. De conclusies uit deze inventarisatie hebben geleid tot twee
ontwikkelingen. Ten eerste het verbeteren van het databeheerproces om de
actualiteit van de Legger gegevens te gaan borgen en ten tweede het project
Kwaliteitsimpuls Legger voor het actualiseren van de Leggergegevens. De aanvraag
van het uitvoeringskrediet is voor het actualiseren van de Leggergegevens,
De eerste stap binnen het project is het opstellen van het "Handboek Legger". Dit
beschrijft de juridische context, de werkproces-ondersteunende functies, de
uitgangspunten en de definitie welke gegevens in de Legger opgenomen worden. Dit
biedt een eenduidige kapstok en noodzakelijk kader voor het daadwerkelijk
actualiseren van de gegevens. Daarna wordt gestart met het actualiseren van de
Leggergegevens/deelgebieden die de grootste prioriteit hebben gekregen op basis
van de risico-inventarisatie en waar op dit moment de grootste urgentie ligt.
De uitvoering van het project wordt in nauwe samenhang uitgevoerd met het team
Geo-Informatie zodat het databeheerproces met de uitvoering van het project in lijn
wordt gebracht. Het project is ook bedoeld als vliegwiel om de actualisatie van de
gegevens op gang te brengen en de ontwikkelde werkwijze zo spoedig mogelijk in
de reguliere werkprocessen in te bedden.
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Besloten:
. Het dagelijks bestuur stelt € 75O.OOO,- beschikbaar voor het project
Kwaliteitsimpuls Legger.
. Het DB verzoekt om een thema-DB te organiseren rondom het thema
Omgevingswet in samenhang met Legger, Keur, data.
5.e

SOK EVZ Tonnenkreek Moerdijk
Het waterschap en de gemeente Moerdijk hebben het initiatief genomen om de EVZ
Dintel Tonnekreek te realiseren. De gemeente neemt daarin de projectleiding. De
totale opgave bedraagt 2Vzkm (61/+ha). Op verzoek van het waterschap wordt de
herinrichting van een nabij gelegen watergang geïntegreerd in het EVZ-project; deze
herinrichting is met name bedoeld om te komen tot een robuuster watersysteem
(minder gevoelig voor wateroverlast). In de SOK is de rol- en taakverdeling
uitgewerkt en worden afspraken gemaakt over de financiële aspecten.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst en met;
2. de ondertekening van de overeenkomst namens het DB door de
portefeuillehouder, de heer Mureau.
6

Bespreki ng externe vertegenwoordigi ng

6.a

Uitnodigingen voor het dagelijks bestuur van 13 november 2O18
Besloten:

1.

2.
3.

Brainstormsessie "Kick-off- aan elke einder wachten and're banen"
Kick-off Napoleon route West-Brabant en Vlaanderen: DBlid Cécil
Franssen.
Delegatie vanuit China: DB-l¡d Cécile Franssen
Zuiderwaterlinie: DB-lid hans Peter Verroen.

7

Mededelingen

I

Ingekomen stukken

8.a

Brieven provincie Noord-Brabant'Derde wijzigingsbesluit/verordening
Reglement voor het waterschap Brabantse Delta'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brieven van de provincie NoordBrabant voor kennisgeving aan.

8.b

Bestuurlijke reactie nazorgonderzoek Rekenkamercommissie NBW
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de bestuurlijke reactie

.

9

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 31 oktober 2O18
vast.

10

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 31 oktober 2O18
Besloten: De vragen over de afwikkeling calamite¡t AWP Halderberge zullen
via de technische vragen en antwoorden AB 28 november 2O18 worden
beantword.

11

Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 28 november 2018
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de concept-agenda.

t2

Rondvraag
Mondeling

13

Pauze

L4

Strategisch lunchgesprek Evaluatie droogte 2O18
In het algemeen bestuur van 22 augustus is gesproken over de uitzonderlijke
droogte van dit jaar. De uitkomsten moeten worden voorgelegd in het AB. Uit de
evaluatie blijkt dat de betrokken partijen het door het waterschap tijdens de droogte
geleverde werk zeer waarderen. Er is erg veel werk verricht om in de watervraag
van alle partijen te kunnen voorzien en om de overlast/schade te beperken. De
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vraag in hoeverre de geleverde inspanningen passen binnen de eigen kaders is nog
niet te beantwoorden. De evaluatie is namelijk gestart en afgerond terwijl er nog
steeds sprake is/was van watertekoften. Nog lang niet alle (in)directe effecten zijn in
beeld. De uitkomsten van de evaluatie zoals opgenomen in het hoofdrapport
"Evaluatie droogte 20L8" moeten dan ook "slechts" als voorlopige conclusies worden
gezien. Uitzonderingen zijn de adviezen met betrekking tot de genoemde
strategische dossiers (S1 t/m 56). Het rapport bevat vele aanbevelingen voor
vervolgacties/-stappen. Deze zullen worden opgenomen in een
"Uitvoeringsprogramma Droogte (na) 2018". Aan de hand van tussentijdse
rapportages zal het bestuur hierover op de hoogte worden gehouden. De coördinatie
hiervan komt bij het bestaande Kernteam Zoetwater Brabantse Delta te liggen.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2O18): Het algemeen bestuur neemt kennis van de uitkomsten van de
evaluatie droogte 2O18 waterschap Brabantse Delta en het vervolg
(Uitvoeringsprogramma Droogte (na) 2O18).

Sluiting

15

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27
De dijkgraaf

J.G.M.

De wnd. secreta

. A.F.M. Meu
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ber 2018.

