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4.a

Kredietaanvraag Watersysteemanalyse (WSA) 2e tranche
In de periode 2079-2021 vindt de bestuurlijke discussie plaats over effectieve
maatregelen en mogelijke aanpassing en haalbaarheid van doelen voor de derde
implementatietermijn van de Kaderrichtlijn Water (KRW; 2022-2027)' Conform
landelijke afspraak en vanuit de EU wordt deze discussie mede voorbereid met
watersysteemgerichte analyses, niet zijnde de IGA's van 2005-2010. Op basis van
de analyseresultaten kan het bestuur besluiten in hoeverre een'tandje erbij'nodig is
voor het halen van de KRW-doelen. De analyses geven ook aan welke aanpassingen
aan de doelen nodig zijn voor het geval het'tandje erbij' niet haalbaar wordt geacht.
De analyseresultaten worden tevens gebruikt voor het zo doelmatig mogelijk
uitvoeren van het bestaande KRW-maatregelpakket tot eind 2021. Dit kan voor deze
periode ook leiden tot aanpassingen in het voorgenomen maatregelenpakket.
Partners zijn, worden betrokken bij het tot stand komen van de 25 analyses. Er zijn
inmiddels 13 analyses gereed; 4 in 20L5, 3 in 2016, 6 in 2OL7 ' Deze laatste 6
behoorde tot de 8 uit de eerste tranche. In de periode 2018-2019 worden de
overgebleven 12 watersysteemanalyses uitgevoerd (2 uit tranche 1 en 10 uit
tranche 2). Inmiddels is dus ervaring opgedaan met het opstellen van
watersysteemanalyses. Deze aanvraag voor uitvoeringskrediet betreft de tweede
tranche van tien watersysteemanalyses.
Besloten:
- In de nota aangeven dat de analyses ook aangeven of doelen technisch
haalbaar worden geacht en waarom het algemeen bestuur beslist.
-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari 2018): Het
algemeen bestuur stemt in met:
1. de uitvoering van tranche 2 zijnde tien watersysteemanalyses voor de
KRW in 2O18-2019;
2. en stelt hiervoor € 85O.OOO,- beschikbaar.

4.b

Aanvraag voorbereidingskrediet EVZ's LandStad De Baronie
Het waterschap is aangesloten bij het streeknetwerk LandStad de Baronie. Eén van
de speerpunten van het streeknetwerk is het realiseren van de natte EVZ's in het
gebied. Er ligt nog een gezamenlijke opgave van gemeenten en waterschap van
ongeveer 34 km. Samen met de werkeenheid van het Groenontwikkelfonds Brabant
(GOB) en het waterschap hebben de gemeenten een voorstel ontw¡kkeld om de

komende 5 jaar van de opgave van 34 km ruim 24 km EVZ te realiseren. Voor het
waterschap betekent dit een mooie stap in het realiseren van de KRW-opgaven.
Voor het project kan een subsidie worden aangevraagd bij het GOB. Aangezien het
waterschap bij alle gemeenten betrokken is, is de verwachting dat het waterschap
de projectleiding zal verzorgen. Hiervoor moeten nog afspraken gemaakt worden
met de betreffende gemeenten in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). De

projectleiding houdt in dat het waterschap een trekkende rol heeft in het kader van
het beschikbaar krijgen van de noodzakelijke gronden, de (plan)voorbereiding en de
uitvoering. Binnen deEVZ trajecten ligt voor 2 km ook de opgave beek- en
kreekherstel (dubbelfunctie). Deze opgave wordt direct meegenomen in het project.
Om de scope aan te scherpen is een voorbereidingskrediet nodig.

Besloten:
- In de nota aangeven waarom het algemeen bestuur over dit voorstel
beslist.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari 2018): Het
algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet van € 15O,OOO,-. Dit geld zal gebruikt worden om een
grondaankoopstrategie op te stellen, het maken van een plan van aanpak
en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) om 24 km
EVZ en 2 km beek- en kreekherstel te realiseren op het grondgebied van de
gemeenten Etten-Leur, Alphen-Chaam, Gilze en Riien en Zundert.
4.c

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet realisatie' EVZ boomki kker'
De EVZ boomkikker loopt over het grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen,
Breda en Alphen-Chaam, vanaf de Molenschotse Heide naar de Chaamse bossen.
Het waterschap heeft de projectleiding op zich genomen om op het grondgebied van
Gilze en Rijen en Alphen-Chaam de EVZ te realiseren. Dit houdt in dat het
waterschap een trekkende rol heeft in het kader van het beschikbaar krijgen van de
noodzakelijke gronden, de (plan)voorbereiding en de uitvoering. De grondpositie op
grondgebied van Gilze en Rijen is inmiddels zodanig dat de verdere voorbereidingen
(opstellen projectplan Waterwet) en de uitvoering opgepakt kunnen worden.

In de gemeente Alphen-Chaam zijn de benodigde gronden nog niet beschikbaar. De
komende periode wordt getracht om die gronden alsnog beschikbaar te krijgen; het
gaat daarbij om totaal 51/z ha. Over de inzet van circa 3 ha is mondeling
overeenstemming.
Het gevraagde krediet is nodig om de EVZ op het grondgebied van beide gemeenten
volledig te realiseren. Omdat het om een 2de kredietaanvraag gaat, is dit niet
gemandateerd aan het dagelijks bestuur.

Besloten:

- De heer Verroen is portefeuillehouder.
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari 2O18): Het

algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een 2de
kredietaanvraag van € I.OOO.OOO'- voor de verdere (plan)voorbereidingen,
inclusief de grondverwerving én voor het uitvoeren van de
inriehtingsmaatregelen om de EVZ te realiseren op het grondgebied van de
gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Hiervan is € 41O.OOO,- bedoeld
voor de EVZ op grondgebied van Gilze en Rijen (projectnummer 8OO436) en
€ 59O.OOO,- voor de EVZ op grondgebied van Alphen-Chaam
(projectnummer 6763).
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5.a

Nota's ter besluitvorming DB

Verd uidelijking vastgoedbeleid voor pipi ngmaatregelen

bij

pri maire

waterkeringen

Bij het dijkversterkingsproject'144 Geertruidenberg en Amertak'wordt de primaire
waterkering verbeterd. Als onderdeel van de dijkversterking worden maatregelen
genomen om piping tegen te gaan, waaronder de aanleg van zogeheten
pipingbermen. In de praktijk rijst de vraag of de pipingberm ook in eigendom
verworven moet worden. De algemene lijnen van het vastgoedbeleid zijn goed door
te trekken naar pipingmaatregelen, maar deze teksten blijken niet voor iedereen
voldoende duidelijk. Aangezien het dijkversterkingsproject'144 Geertruidenberg en
Amertak' de eerste van een aantal dijkversterkingen in de komende jaren, valt
daarom te verwachten dat deze vraag vaker gesteld gaat worden, ook door
belanghebbenden. Daarnaast wordt er vanuit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma op aangedrongen dat het vastgoedbeleid op dit
punt duidelijk is in verband met de subsidieverstrekking aan het waterschap. Het is
daarom goed om het vastgoedbeleid aan te vullen met een korte verduidelijkende
tekst.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met toevoegen van de
onderstaande tekst aan de paragraaf 'primaire waterkeringen'op blz. 11
van het vastgestelde vastgoedbeleid:
-2-

"De hierboven beschreven uitzondering voor primaire waterkeringen
beperkt zich in principe tot het dijklichaam zelf. Voor ondersteunende
voorzieningen bij de waterkering zoals bijvoorbeeld damwanden tegen
piping of pipingbermen, geldt dat de reguliere Iijn (bescherming door de
keur en legger is voldoende, grondeigendom is niet noodzakelijk)
voldoende bescherming biedt."
5.b

Wijziging in de regeling bedrijfsauto's (LAW 6.1)
De accountant heeft ons gewezen op een tekortkoming in de regeling bedrijfsauto's
die gehanteerd wordt in de LAW. De Belastingdienst eist actieve controle op het
verbod van privékilometers van onze bedrijfsauto's. Een andere reden om de
regeling aan te passen heeft te maken met de wens om de gegevens die
beschikbaar zijn in de rittenregistratie te gaan gebruiken voor een efficiënte
bedrijfsvoering en het stimuleren van duurzaam rijgedrag. Ten slotte moet voldaan
worden aan alle eisen die voortkomen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. In
het nieuwe protocol wordt een voorstel gedaan dat tegemoet komt aan wet- en
regelgeving rondom het gebruik van bedrijfsauto's.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. aanpassing tekst LAW 6.1 bedrijfsauto's;
2. protocol rittenregistratie bedriifsauto's dat het volgende met zich
meebrengt:
o nieuwe procedure controle privé-kilometers bedrijfsauto's;
o beschikbaarstelling van gegevens ten behoeve van een efficiënte
bedrijfsvoering en het stimuleren van duurzaam rijgedrag;
o voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5.c

Verbetering zoetwaterkwaliteit Binnenschelde

Middels een watersysteemanalyse zijn de ontwikkelperspectieven van Binnenschelde
en Markiezaatsmeer in 2OL5/2OL6 onderzocht (eindrapport: 31-3-2016)' Zonder
besluit v/h rijk over het zout maken van het Volkerak-Zoommeer konden de
aanbevelingen van de watersysteemanalyse niet éénduidig worden vertaald in te
nemen maatregelen. Een werkgroep van provincie Noord-Brabant, Gemeente Bergen
op Zoom, Het Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta werkt aan een
gezamenlijk bestuurlijk advies. De notitie van 12 april2OtT (zie bijlage) geeft een
samenvatting van de resultaten van de watersysteemanalyse en de stappen die
moeten worden gezet om begin 2018 tot een bestuurlijk advies te komen.
Flocculatie van fosfaat met PAC kan een goede zoetwaterkwaliteit in de
Binnenschelde opleveren. Daartoe is een flocculatieproef noodzakelijk. Dat kan met
een laboratoriumproef met gebiedseigen water. De kosten bedragen (€ 27.000,incl. BTW en hij kan in de winter worden opgestart. De proef duurt 21 weken. Ten
behoeve van de voortgang van de besluitvorming is spoedige opstart van de proef
gewenst.
Uit bestuurlijk overleg tussen waterschap en gemeente op 19 december j.l. bleek
dat gemeente 50o/o van de proef wil betalen als in de eerstvolgende college
vergadering het principe besluit wordt genomen dat zij ook bereid is mee te betalen
aan toepassing van de daadwerkelijke maatregel. Het waterschap deed dezelfde
toezegging. Daarna wordt bestuurlijk overleg voorgesteld tussen gemeente Bergen
op Zoom en provincie Noord-Brabant om een verdeelsleutel van de kosten van de
daadwerkel ij ke real isatiemaatregel te bepalen.
Na uitvoering van de proef en na bepaling verdeelsleutel kan begin zomer 2018
definitief worden besloten tot toepassing van de PAC-behandeling.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt nu in met:
1. de opstart van een laboratorium toepassing PAC (kostenverdeling
gemeente/waterschap 5Ol 50).
2. bestuurlijk overleg met gemeente en provincie over een verdeelsleutel
van de kosten van de realisatiefase.
Definitieve besluitvorming over de daadwerkelijke toepassing kan dan
mei/juni 2O18 plaatsvinden.
5.d

Intentieverklaring Gruijslandse Kreken en Smalle Beek
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De agrarisch ondernemers rond de Cruijslandse Kreken ervaren wateroverlast, het
waterschap heeft in de streek een opgave voor de realisatie van EVZ en
kreekherstel. Om integraal en gezamenlijk tot het beste resultaat te komen is op 1
april 2016 door zeven samenwerkende partijen de'samenwerkingsovereenkomst
Cruijslandse Kreken en Smalle Beek'ondertekend. Samenwerkende partijen hebben
hiermee afgesproken, de doelen gezamenlijk nader te onderzoeken en uit te werken
in een integraal uitvoeringsprogramma. Dit programma is nu gereed en wordt ter
besluitvorming voorgelegd. Met het ondertekenen van de intentieverklaring besluit
het bestuur verder te gaan met de voorbereiding van het project.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. neemt kennis van de voortgang van het project en de bijbehorende
business case;
2. besluit door het ondertekenen van de Intentieverklaring 'Cruijslandse
Kreken en Smalle Beek' en het uitvoeringsprogramma "Cruijslandse Kreken
en Smalle Beek" door de portefeuillehouder de heer H. Hieltjes het project
te continueren conform het uitvoeringsprogramma.
5.e

Aanvraag uitvoeringskrediet project Baggeren stedelijk gebieden 2O 18
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
waterlopen in de gemeenten Breda, Oosterhout en Tilburg. Om synergie te behalen
worden de baggerwerkzaamheden gezamenlijk met de gemeente Breda, Tilburg en
Oosterhout voorbereid en uitgevoerd. De kosten voor het ontgraven van de
baggerspecie zijn voor rekening van het waterschap; de kosten voor het transport
en afzet zijn voor rekening van de gemeente en worden geraamd op circa €
1.149.500,-. In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 november 2OL7 is
de uitvoering van dit project gemandateerd aan het dagelijks bestuur. Voor het
project zal door het waterschap een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten
worden met de gemeenten. De baggerwerkzaamheden dienen in 2019 te zijn
uitgevoerd. De projectcommunicatie wordt verzorgd door het waterschap nadat deze
is afgestemd met de gemeente.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. toekenning uitvoeringskrediet ten bedrage van € 1.9OO.OOO'- voor het
baggeren van stedelijk water in de gemeenten Breda, Oosterhout en
Tilburg;
2. voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoud aan deze waterlopen.

5.f

Toekenning subsidie Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) aan project
Markdal
De investerings- en subsidieprognose voor het Markdal zijn naar boven toe
bijgesteld. Dat heeft te maken met recent verkregen inzichten in de
(uitvoerings)kosten én met onlangs toegezegde nieuwe subsidies.
Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om de reeds beschikte € 1,3 miljoen vanuit
het Deltaplan Hoge Zandgronden in te zetten voor de'watermaatregelen', die
noodzakelijk zijn in het kader van de herinrichting van het Markdal. Daarnaast wordt
het DB gevraagd om het AB -met bijgevoegde mededeling- te informeren over de
nieuwe financiële inzichten.
Besloten: Het dagelijks bestuur verzoekt om een voorstel waarom DHZ-

middelen aan het project Markdal zouden moeten worden gealloceerd en
om een mededeling voor het algemeen bestuur over de actuele (financiële)
inzichten met betrekking tot het project het Markdal.
5.9

Besluit op bezwaarschriften herijking managementfuncties
Door de veranderende context waarin de managers van waterschap Brabantse Delta
werkzaam zijn, heeft het dagelijks bestuur besloten de managementfuncties per 1
januari 2OL7 te herijken. Er zijn nieuwe generieke functiebeschrijvingen vastgesteld
en vervolgens zijn de managementfuncties - op basis van actuele profielschetsen opnieuw ingepast in het generiek functieboek. Het besluit tot functie-indeling is voor
vijf managers aanleiding geweest om een bezwaarschrift in te dienen. Strekking van
de bezwaarschriften is dat bezwaarden van mening zijn dat indeling in een functie
op een hogere schaal meer passend is.

Besloten: Het dagelijks bestuur besluit
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- conform het advies van de

adviescommissie - tot het ongegrond verklaren van de ingediende
bezwaren tegen functie-indeling in het generiek functieboek.
6

Bespreking externe vertegenwoordiging

6.a

Agendaverzoeken voor het dagelijks bestuur
Besfoten: De dijkgraai zal deelnemen aan de Nationale Herdenking van de
Watersnoodramp in Ouwerkerk op l februari 2018. De heer de Jong zal ook
deelnemen, tenzij aanwezigheid gezien de agenda gewenst is bij AB
Veiligheidsregio. De dijkgraaf is ook aanwezig bij de bestuurlijke
conferentie Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater op 12 februar¡ 2018.

7

Mededelingen
Resultaten interbestuurlijk toezicht 2017
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari
2O18): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

7.a

7.b

HWH Strategienota: "Digitale transformatie van de waterschappen,
november 2Ot7"
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan en verzoekt om een thema DB over digitalisering te organiseren.

I

Ingekomen stukken

8.1.a

Aankondi ging nieuw onderzoek rekenkamercommissie'Samenwerking
Vlaanderen'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 3l januari
2O18): Het algemeen bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie
voor kennisgeving aan.

8.a

Brieven

8.b

Uitnodigingen

9

u rsopd racht kostentoedel i n gonderzoek 2O 19 -2lJ23
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de Bestuursopdracht
kostentoedel i ngsonderzoek 2OI9-2O23 en i nformeert het a I gemeen bestuu r
over de inhoud via een mededeling.

10

Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 31 januari 2O18
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de aangepaste agenda
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Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 12 december
2O17 vast.

t2

Rondvraag

13

Sluiting

Bestu

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 23 januari 2018,
Het dagelijks bestuur
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