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Besluitenlijst vergader¡ng dagelijks bestuur 2 oktober 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, A.F.M. Meuleman en I.C. Bierkens

I

Opening

2

"Rondje langs de velden" (O9.OO-O9.3O uur)

3

Thema (O9.3O-10.15 uur)
Harde veiligheid met een zacht randje (positionering van het waterschap)

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Vaststelling projectplan EVZ boomkikker Gilze en Rijen
De ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker op het
grondgebied van Gilze en Rijen maakt deel uit van een 1I,7 km lange EVZ.
Deze verbindt de Molenschotse Heide met de Chaamse bossen. De EVZ ligt
op grondgebied van de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam.
Betrokken partijen hebben in november 2016 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend om gezamenlijk deze EVZ te
realiseren. Het waterschap heeft de projectleiding op zich genomen voor de
EVZ-realisatie op het grondgebied van Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. De
benodigde gronden in gemeente Gilze en Rijen zijn beschikbaar; het
ontwerp projectplan heeft ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Het projectplan wordt nu ter vaststelling aangeboden aan het
algemeen bestuur.

Besloten: Voorgesteld aan het algemeen bestuur Het algemeen
bestuur stelt het projectplan "EVZ boomkikker Gilze en Rijen" in de
gemeente Gilze en Rijen vast.
5

Nota's ter besluitvorming DB

5.a

Bestuursagenda 2019

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 2079. 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&C-momenten 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 stelt een aantal wijzigingen voor en
houdt de bestuursagenda 2O19 aan
5.b

Ontwerp projectplan EVZ boomkikker fase IfI, gemeente Breda
De ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker op het
grondgebied van gemeente Breda maakt deel uit van een LL,7 km lange
EVZ die de Molenschotse Heide verbindt met de Chaamse bossen. De EVZ

ligt op grondgebied van de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en AlphenChaam. Betrokken partijen hebben in november 2016 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend om gezamenlijk deze EVZ te
realiseren. De gemeente Breda heeft inmiddels voor een deel van de ÊVZ op
haar grondgebied een ontwerp projectplan Waterwet uitgewerkt. In deze
nota wordt het DB gevraagd om het ontwerp projectplan vrij te geven voor
de inspraak.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het ontwerp projectplan "EVZ Boomkikker, fase If, Breda";
2. het ter inzage leggen van dit ontwerp projectplan.
3. het vaststellen van de ontwerp leggerwijziging ten behoeve van
de inspraakprocedure.
5.c

Actua lisere n beslu it verva n g ing secreta ris-d irecteu r
Het dagelijks bestuur regelt op grond van de Waterschapswet de vervanging
van de secretaris-directeur. In het besluit van het dagelijks bestuur van 25
augustus 2015 is reeds vastgelegd dat de secretaris-directeur wordt
vervangen door een van de directieteamleden. De vervanging van de
secretaris-directeur is door dit besluit (ook na 1 oktober 2018) geborgd. Het
besluit vraagt echter om verduidelijking dat onder vervanging ook
waarneming wordt verstaan. Daarnaast is het besluit aan een actualisatie
toe in verband met een wijziging in de persoon van het directieteamlid van
het cluster zuiveri ngsbeheer.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het besluit vervanging
secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta.
5.d

6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant.

Besloten: het dagelijks bestuur
1. stemt in met de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.
2. Verleent dhr. Th. Schots toestemming om in de volgende
vergadering van het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling West-Brabant voor de wijziging
van die regeling te stemmen.
6

Bespreking externe veltegenwoordiging

6.a

Uitnodigingen voor het dagelijks bestuur van 2 oktober 2018
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodigingen en het
advies voor kennisgeving aan.
DB l¡d Mureau wordt gevraagd om deel te nemen aan
Klimaatakkoord, de aftrap in Utrecht georganiseerd door de
gemeente Utrecht op 1O oktober 2018.
DB l¡d De Jong is aanwezig bij Meerlaagsveiligheid
georganiseerd door het waterschap op 2O november 2O18.

6.b

Vergaderingen NBWB
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de stukken voor
kennisgeving aan.

7

Mededelingen
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8

Ingekomen stukken

8.a

Mogelijkheid om zienswijze in te dienen op het voornemen van de
gemeente om de Bredase Turfvaart aan te wijzen als gemeentelijk
monument
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van gemeente Breda
en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

8.b

Brieven Unie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de stukken voor
kennisgeving aan.

9

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 18
september 2O18 vast.
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Nabespreking vergadering algemeen bestuur 26 september 2O18
Mondeling

Besloten: de gemeenten en provincie worden via de
gebiedsadviseurs op de hoogte gebracht van de wijziging in
ta riefd ifferentiatie in de kostentoedeli n gsverorden in g.
11

Rondvraag
Mondeling

t2

Pauze
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Strategisch lunch gesprek
Strateg isch
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Sluiting om 12.2Ou
ur van 16 oktober 2018

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks
De dijkgraaf

De

secretaris-directeu r

. Meuleman
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