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Opening
"Rondje langs de velden"
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Thema

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Verordening openstelling elektronische weg

1

De Verordening openstelling elektronische weg waterschap Brabantse Delta is een verordening
die het mogelijk maakt om het elektronisch verkeer tussen burgers en bedrijven en het
waterschap beter en meer betrouwbaar te regelen.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart 2O18) Het
algemeen bestuur besluit de Verordening elektronische weg waterschap Brabantse
Delta vast te stellen.
4.b

Gommunicatievisie 2018-2023
De Communicatievisie 2O[6-2OL7 is geëvalueerd. De kwalitatieve evaluatie laat zien dat de
huidige communicatievisie een goede basis vormt voor de uitvoering van de communicatie van
het waterschap. In de actualisatie is nog meer focus aangebracht zoals aangegeven door het
AB. De visie richt zich op:
. Mens & omgeving centraal;
¡ Communicatieve organisatie;
. Positionering waterschap: klimaat.
De belangrijkste speerpunten uit de communicatievisie 2018-2023 zijn:
. het vergroten van het waterbewustzijn bij inwoners;
o het versterken van de samenwerking/participatie van inwoners, bedrijven en organisaties;
. het versterken van de dienstverlening richting inwoners, bedrijven en organisaties.
Belangrijk effect van de uitvoering van de visie zijn positionering van het waterschap als
versterkende overheid met een maatschappelijke meerwaarde. De beoogde gevolgen van deze
positionering zijn taak- en naamsbekendheid en een positief imago.
Besloten: De nota wordt aangehouden en komt in een volgend DB terug. Het DB

ondersteunt de lijn die in de nota wordt voorgesteld maar heeft in de nota ook
behoefte aan context over de indertijd aangenomen motie. Daarnaast wordt verzocht
nog in te gaan op het aspect AB-leden in te zetten als ambassadeurs voor het
waterschap.
4.c

Uitvoeringskrediet (UVK) ter grootte van € 2.4OO.OOO,- ten gunste van het project
actieplan veiligheid
Waterschap Brabantse Delta staat voor een gezonde en veilige werkplek voor zijn
medewerkers. Daarom is er de laatste jaren binnen de gehele organisatie veel aandacht voor
veiligheid. Erzijn al diverse maatregelen uitgevoerd, maareen versnelling is nodig om een
extra stap te maken. Deze stap is nodig om op alle punten aan de Arbowetgeving te voldoen
en zo volledig invulling te geven aan het arbobeleid. De huidige hiaten zijn bekend.
Door in te stemmen met het gevraagde uitvoeringskrediet wordt de veiligheid van de
(technische) installaties en werklocaties verhoogd. Dit resulteert in een gezondere en veiligere
werkplek voor alle werknemers en zorgt er voor dat de organisatie weer voldoet aan de
Arbowetgeving.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart 2O18): Het

algemeen bestuur stemt in met de volgende deelbesluiten:
1. het uitvoeren van het project actieplan veiligheid;
2. voteren van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 2.4OO.OOO,-.
4.d

Het Waterschapshuis : Zienswijze op actualisatie begroting 2O18 en
ontwerpbegroting 2O19
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de afspraken in de

Gemeenschappelijke regeling van het Waterschapshuis biedt het dagelijks bestuur van Het
Waterschapshuis de actualisatie van de begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 aan. Het
algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren
met een zienswijze.
In deze nota worden twee begrotingen besproken:
Ten eerste de reguliere le begrotingswijziging 2018 van Het Waterschapshuis. Deze laat een

stijging zien van
C4.147.799,-. Dit wordt veroorzaakt door een toevoeging van interne projecten in het
programma instandhouding (€ 660.369,-), de ingecalculeerde budgetoverheveling en de
uitvoering van nieuwe projecten
(€ 3.487.430,-). Voor waterschap Brabantse Delta betekent dit een stijging van € I47.L4t,- (€
37.430,- instandhouding en € L09.777,- projecten).
Ten tweede de ontwerpbegroting 2019 van Het Waterschapshuis. De begroting 2OL9 daalt ten
opzichte van
le begrotingswijziging 2018 met € 2.554.603,-, wat vooral veroorzaakt wordt door een daling
van de (interne) projecten. Voor waterschap Brabantse Delta betekent dit een daling van -/-€
75.108,- (€ IL.223,- instandhouding en € 63.885,- projecten).
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart 2O18): Het
algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de
bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis.

4.e

4.1

Projectplan ecologische Verbindingszone Molenbeek Noord, Fase 3 (Stadsoevers en
Jan Vermeerlaan) te Roosendaal
Roosendaal wil de laatste fase van de EVZ Molenbeek door de stad oppakken samen met het
waterschap. De Molenbeek is aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ) in het
Provinciaal natuurbeleid van Noord-Brabant. De beek is een waterlichaam voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW) en een vismigratieroute. Met de uitvoering van de maatregelen
wordt nieuwe natuur als leefgebied voor diverse plant- en diersoorten gerealiseerd. Door het
verflauwen van de oevers en het creëren van poelen zorgt de inrichting van de EVZ voor extra
waterberging.
De gemeente Roosendaal werkt vanuit de samenwerkingsovereenkomst (2009) gezamenlijk
met het waterschap aan de uitvoering van de EVZ, waarbij de gemeente optreedt als
projectrekker.
Hiervoor is in samenspraak met de omgeving, de gemeente en de omgeving het projectplan
opgesteld binnen de visie die hieraan ten grondslag ligt. De gemeente Roosendaal wil zo vroeg
mogelijk met de uitvoering starten.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart 2O18): Het
algemeen bestuur stelt het projectplan EVZ Molenbeek Noord, fase 3 (Stadsoevers en
Jan Vermeerlaan) te Roosendaal vast.
Benoeming lid Voorbereidingscommissie Financiële Zaken
De benoeming van de heer Mureau tot lid van het dagelijks bestuur heeft als gevolg dat er
binnen de fractie Ons Water/Waterbreed enkele verschuivingen plaatsvinden zodat er een
vacature is ontstaan in de voorbereidingscommissie Financiële Zaken. De heer De Boer, lid van
de commissie , is fractievoorzitter geworden en maakt in de commissie plaats voor zijn
fractiegenoot de heer van der Kallen. De fractie Ons Water/Waterbreed draagt dan ook de heer
Van der Kallen voor ter vervulling van de vrijgevallen plaats.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart 2O18): Het
algemeen bestuur, gehoord de voordracht van de fractie Ons Water/Waterbreed uit
het algemeen bestuur, benoemt de heer Louis van der Kallen tot lid van de
voorbereidingscommissie Financiële Zaken overeenkomstig het bijgevoegde
ontwerpbesluit.
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5.a

Nota's ter besluitvorming DB
Afkoop dijkverbeteringsopgave RWS voor regionale waterkeringen
Als gevolg van de inzet van het Volkerak-Zoommeer wordt de afuoer naar Volkerak-Zoommeer
gestremd. De waterpeilen die dan ontstaan in het westelijk deel van het Mark-Dintel-Vliet-2-

systeem (de Tvzm-peilen) liggen hoger dan de maatgevende hoogwaterpeilen bij ongestremde
atuoer (T100-peilen).
De regionale keringen zijn op beide peilen getoetst. Gebleken is dat enkele dijkvakdelen extra
verbeterd moeten worden als gevolg van dit hogere Tvzm-peil. Deze extra verbeteropgave
komt voor rekening van het Rijk. De kosten van deze extra verbeteropgave zijn bepaald aan
de hand van een SSK-raming. Daarnaast zijn extra maatregelen voorzien aan gemalen De
L¡gne en Westland. Het voorstel is om al deze kosten met elkaar te verrekenen via een afkoop.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de overeenkomst tussen waterschap en het Rijk;
2. het afkoopbedrag van €1.097.250,- (incl. BTW) zoals vermeld in de overeenkomst.

5.b

Ondertekenen Blue Deal

De Blue Deal is een samenwerking tussen de ministeries Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en
Waterstaat en de waterschappen. Het doel is om gezamenlijk meer impact te hebben in het
buitenland dan dat iedere organisatie nu individueel voor elkaar krijgt.
Met deze organisaties wordt tot en met 2O3O in partnerschappen gewerkt aan één doel:
20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig
water.
De Blue Deal is eerder besproken in het thema DB van 23 januarijl'
Op 23 februari 2018 vindt de CINTER plaats waarin de waterschappen wel of niet toezeggen
om deel te nemen aan de Blue Deal en een indicatie geven van hun bijdrage aan het
programma. Daarnaast wordt gevraagd om de portefeuillehouder Internationale Zaken van de
Unie van Waterschappen te machtigen om namens de waterschappen te tekenen tijdens de
Wereld Waterdag op 22 maart 2018.
Deze adviesnota is ter voorbereiding op het tekenen van de Blue Deal en de verdere uitwerking
van het programma.

Besloten:

¡
¡

dit kader met gemeenten uit het beheergebied van het
waterschap komt op een later moment terug in het DB.
Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. deelname aan de Blue Deal tijdens de CINTER op 23 februari;
2. het mandateren van Hein Pieper (portefeuillehouder Internationale Zaken) om
namens waterschap Brabantse Delta de Blue Deal te ondertekenen tijdens de Wereld
Waterdag op 22 maart 2OLa¡
3. de voorgestelde bijdrage die Brabantse Delta voornemens is te doen aan het
programma van de Blue Deal, namelijk:
o Landencoördinatorschap en leveren van een projecttrekker
o Leveren van experts aan projecten.
4. de bijgevoegde mededeling voor het AB op 7 maart 2018'
5.c

De samenwerking in

Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West
In de lijn met het Bestuursakkoord Water streeft het waterschap samen met gemeenten en
waterbedrijven naar een doelmatiger waterbeheer. De gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk,

Steenbergen, Woensdrecht, Roosendaal en Halderberge en Waterschap Brabantse Deltaverenigd in de werkeenheid "Waterkring West"- zijn in 2014 een samenwerkingsovereenkomst
(SOK) aangegaan. Op 1 maart 2018 loopt deze overeenkomst af. Genoemde partners hebben
de wens uitgesproken de samenwerking voort te zetten op basis van een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst (SOK 2). De beide waterbedrijven, Brabant Water en Evides,
sluiten aan bij het samenwerkingsverband Waterkring West en nemen deel aan de nieuwe
sa menwerki ngsovereenkomst.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Waterkring WesU
2. het verstrekken van een machtiging door de dijkgraaf aan DB-lid dhr. ir. C.C.F.
Mureau om deze overeenkomst te ondertekenen.
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6.a

Bespreking externe vertegenwoordiging
Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur
Besloten:
r Najaarsforum Natuurmonumenten: de heer Verroen en eventueel de heer De
Jong en de dijkgraaf.
¡ BESTUURDERSDAG 2O18 Unie van Waterschappen: allen.
. Tour de Brabant voor de Brabantse Omgevingsvisie: de heer verroen en de
dijkgraaf.
. WERKCONFERENTIE Veiligheid breng(t) je samen: de heer de Jong.
-3-

Workhop'Kennismaking met het waterschap als bestuurlijke organisatie': is
gecancelled.
Uniecommissievergaderingen (zie i-babs)

6.b

Alle vergaderingen van de Unie van Waterschappen zijn voor de leden van het dagelijks

bestuur in te zien op de i-pad bij externe agendatypes UvW.
De vergaderstukken voor de commissievergaderingen worden derhalve niet meer apart
gepubliceerd door het directie- en bestuurssecretariaat.
De annotaties zijn (indien op tijd ontvangen) geplaatst op de betreffende agenda.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de ambtelijke adviezen voor de
vergadering van:
23 februar¡ CBCF (Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financien)
23 februar¡ CMB (Commissie Muskus- en Beverratten).
Mededelingen
Resultaatverwachting 2O17 Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
Besloten:
r Deze info is vertrouwelijk op grond van de WOB en zal tijdens een besloten
gedeelte van het AB besproken worden.
r (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart 2O18): Het
algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
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7.a

7.b

Mededeling position paper Chemie Pack jaarrekening 2017
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan,

I
8 .a
I .4. 1

Ingekomen stukken
Brieven
Brief Unie van Waterschappen'Interbestuurlijk Programma ondertekend'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

8.b

Uitnodigingen
Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 6 februari 2018 vast.
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Memo onduidelijkheden portefeuille- en gremiaverdeling
Besloten:
¡ De beleidsvelden Educatie en Microverontreinigingen komen in de portefeuille
van de heer Verroen.
o De heer Mureau zal in het bestuurlijk gremium Commissie
Grensoverschrijdend park Zoom Kalmthoutse Heide het waterschap

10

vertegenwoordigen.
11

Concept agenda vergadering algemeen bestuur 7 maart 2O18
Besloten:
. De AB-mededeling acties Waterkwaliteit wordt via een schriftelijk rondje
langs het DB gezonden.
¡ Het dagelijks bestuur neemt de concept agenda voor het algemeen bestuur
van 7 maart voor kennisgeving aan,
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Rondvraag

13

Pauze

L4

Strategisch lunchgesprek (12.00-13.OO uur)
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Sluiting om 13.OO uur.
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