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Besluitenlijst dagelijks bestuur 16 oktober 2018
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, A.F.M. Meuleman en A.M.W.l.H. Merks
1

Opening

2

"Rondje langs de velden"

3

Thema
1. Exoten
2. Begroting 2019

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Benoeming extern lid rekenkamercommissie
Door het vertrek van mevrouw Raaijmakers als gevolg van haar benoeming tot
wethouder in Roosendaal, is er op dit moment een vacature voor een extern lid in de
rekenkamercommissie. Er is een openbare wervings- en selectieprocedure gevolgd
met inbreng van het AB. Dit heeft geleid tot de nu voorliggende aanbeveling.

Besloten: (voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 31 oktober
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met de benoeming van mevrouw
drs. M.P. Heinen-Bogers te Bavel tot (extern) lid van de
rekenkamercommissie, overeenkomstig bijgevoegd besluit.
5

Nota's ter besluitvorming DB

5.a

Vervangen van de persleiding Waalwijk
De gemeente Waalwijk vraagt of we gezien de hoge kosten die de gemeente moet
maken om de persleiding ongestoord te laten liggen (het nemen van risico
beperkende maatregelen) het niet verstandig is om de 60 jaar oude leiding te
vervangen. Technische gezien is er geen noodzaak om de leiding te vervangen,
maar bestuurlijke argumenten kunnen anders doen besluiten.

Besloten: Het dagelijks bestuur besluit om de persleiding te laten liggen,
met kennisneming van de (bestuurlijke) risico's. De uitkomst van het
besluit wordt bestuurlijk gedeeld door de regioportefeuillehouder.
5.b

Aanvraag uitvoeringskrediet project'aanpassen diverse objecten aan
standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen' (pr.nr.
800438)
Om een efficiënt en doelmatig peilbeheer in de toekomst te kunnen waarborgen, is
de vervanging van de telemetrie bij 29 gemalen en stuwen noodzakelijk. Door het
uitvoeren van de vervangingsmaatregelen wordt de bedrijfszekerheid van de
telemetrie van betreftende objecten tot het gewenste niveau verhoogd. Daardoor
wordt monitoring en besturing op afstand, lokaal en in de watersysteemketen
gegarandeerd, en wordt informatievoorziening aan de Verkeerstoren gewaarborgd.
Met deze informatievoorziening kunnen mogelijke toekomstige
beslissingsondersteunende systemen (B.O.S.) worden gevoed.
De vervangingsmaatregelen dragen bij aan de kerntaken droge voeten, voldoende

water en calamiteitenzorg.
Vanuit het bedrijfswaardenmodel wordt een risicoreductie gecreëerd op kosten
(voorkomen van inundatie), compliance (voldoen aan de peilbesluiten),
waterkwantiteit (beheersen van voldoende water), waterkwaliteit en milieu
(voorkomen van droogte) en imago (voorkomen van overlast).

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de uitvoering van de vervangingsmaatregelen telemetrie;
2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 865.000,-.
5.c

Ontwerp Projectplan Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden
Op 15 juni 2016 heeft het algemeen bestuur het voorkeursalternatief vastgesteld
met betrekking tot het bereiken van de waterveiligheid in het deelgebied Midden. In
dit deelgebied liggen de regionale waterkeringen langs de Laaksche Vaart,
Kibbelvaart en Leursche Haven.
Het voorkeursalternatief betreft het plaatsen van keermiddelen met gemalen aan de
monding van de Laaksche Vaart en Leursche Haven. Met de aanleg van de
keermiddelen met gemalen wordt voldaan aan de waterveiligheid van het
achterland. Dit voorkeursalternatief is verder uitgewerkt tot ontwerp projectplan.
Ten behoeve van de juridische verankering van het voornemen om
waterstaatswerken aan te leggen en te wijzigen, is op grond van artikel 5.4 van de
Waterwet een ontwerp-projectplan waterwet (o-ppww) opgesteld. Middels de
gecoördineerde procedure legt de Provincie Noord-Brabant het o-ppww ter visie
samen met de ontwerp besluiten van de gemeenten welke voor de
omgevingsvergunningen zijn aangevraagd. Tevens wordt het besluit van de
provincie op de aanmeldingsnotitie m.e.r. bekend gemaakt. Vanaf 15 november
2018 vindt gedurende een termijn van zes weken de ter inzage legging van de
genoemde stukken plaats.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het ontwerp projectplan Waterwet "Verbetering regionale keringen,
deelgebied Midden", van 14-9-2O18;
2. het ter inzage leggen van dit ontwerp projectplan;
3. verzending van het ontwerp projectplan waterwet aan de Provincie
Noord- Brabant voor de ter visie legging.

5.d

Bestuursagenda 2O19
Zoals bekend is 2019 een bijzonder jaar met in maart de waterschapsverkiezingen
en daarmee de komst van een nieuw bestuur. Dit kan effect hebben op de
bestuurlijke afspraken en daarmee mogelijk ook op de bestuursagenda 2019. Of en
zo ja in welke mate is nu echter niet te voorzien. Daarom is in deze
bestuursagenda het vergaderritme van 2018 inclusief de bijbehorende P&Cmomenten nagenoeg één op één door gezet. Het enige wat is toegevoegd is een
bestuursakkoord met als voorlopige aanname dat dat in mei kan worden
vastgesteld.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de bestuursagenda 2O19, legt
deze voor aan het fractievoorzittersoverleg van 24 oktober 2018 en zendt
het daarna door ter kennisneming aan het algemeen bestuur.

5.e

Afwijking beleid Container Terminal Markiezaat
BD-lid Theo Schots onthoudt zich van beraadslaging en besluitvorming.
Mepavex B.V. is voornemens om aan de buitenzijde van de dijk'Zuiderstrekdam'in
P01, een containerterminal te realiseren. Hierbij is bij het waterschap het verzoek
ingediend tot de volgende afwijkingen van het beleid:
- toestaan van een kruinverlaging;
- toestaan van de opslag van explosiegevaarlijk stoffen in Beschermingszone A.
Voor beide afwijkingen zijn voldoende technische argumenten beschikbaar. De
risico's zijn beperkt of kunnen worden beheerst.

Besloten: Het dagelijks bestuur stem in met de afwijkingen van het beleid
onder de volgende voorwaarden:
1. kruinverlaging: het voorland/containerterminal wordt opgenomen in
beschermingszone B, de benodigde kruinhoogte wordt bepaald aan de hand
van berekeningen met extreme zeespiegelstijging en altijd inzet VZM;
2. opslag van explosieve stoffen in beschermingszone A:bij een explosie
wordt de waterkerende functie van de waterkering niet aangetast.
3. in de vergunningvoorwaarden wordt aandacht besteedt aan
cultuurhistorie en verscherpt technisch toezicht.

5.f

Verkenningen procedures mbt Zevenbergsche problematiek Roode Vaart
Besloten: in het fractievoorzittersoverleg van 24 oktober 2O18 procedure
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bespreking AB nagaan.
6

Bespreking externe vertegenwoordiging

6.a

Uitnodigingen voor het dagelijks bestuur van 16 oktober 2O18
Besloten:
Opening Embassy of Water (25 okt): DBlid Kees de Jong
1.
2.
Create and network event Living in Paradox (26 okt): DBlid Hans
Peter Verroen
Side Event Vlaams Nederlandse Top (5 nov): DB¡¡d Hans Peter
3.
Verroen.
Herdenking sluiting dijkgat (6 nov): Loco-dijkgraaf K. de Jong.
4.
Bestuurlijk congres Beken en Erfgoed (5 nov): DBI¡d Cécile Franssen
5.
6.
Strategische brainstormsessie Aquon 3.O (19 okt): DBlid Cécile
Franssen.

7

Mededelingen

7.a

Voorbereidingen actualisering Beleidsplan Toezicht en Handhaving
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

I

fngekomen stukken

8.a

Brief Natuurmonumenten 'Verzoek om waterconservering prioriteit te
geven'en DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en
stemt in met de DB reactie

8.b

Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Plaquette voormalig gebouw
Scheldekwartier'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en
stemt in met de DB reactie.

8.c

Concept mail aan AB inzake pakket aan voorstellen UvW
Besloten: het DB stemt in met de conceptmail.

9

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

10

Rondvraag
Mondeling

11

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 1O oktober 2018.
Mondeling

T2

Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 31 oktober 2O18
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de concept agenda.

13

Pauze
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L4

Strateg isch lunchgesprek
Inzet jeugdbestuu rder.

15

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 oktober 2018
De dijkgraaf

q

LG.M. de Vet

r

De wnd

dr. A.F.M. Meule
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