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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 27 november 2018
Aanwezig C.l.G.M. de Vet, Th.J.l.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.B.M.E. Franssen, C.C.F. Mureau,
A.F.M. Meuleman en I.C. Bierkens

1

Opening

2

"Rondje langs de velden" (O9.OO-09.3O uur)

3

Thema (O9.3O-10.15 uur)
Omgevingswet implementatie in relatie met Legger, Keur

4

Nota's ter besluitvorming AB

5

Nota's ter besluitvorming DB

5 a

Samenwerkingsovereenkomst met diverse partijen in het project RECUPA
Water is een cruciale grondstof voor de landbouw, maar voor de aardbeienteelt in
het bijzonder. In het grensgebied rond Hoogstraten in Vlaanderen en Breda in
Nederland ligt het toonaangevende gebied voor de aardbeienteelt in Noord Europa.
De opkweek van aardbeienplanten gebeurd jaarlijks tussen juli en december op
trayvelden en levert plantgoed op om te gebruiken in het volgende productiejaar.
RECUPA zal een circulair watersysteem ontwikkelen voor trayvelden. Dit moet er toe
leiden dat minder lozingen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de
opkweek van aardbeienplanten op het oppervlaktewater plaatsvinden. Hierdoor
krijgt de grensoverschrijdende waterkwaliteit een positieve impuls.

Besloten:
1. Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst.
2. De dijkgraaf machtigt DB-lid C.A.M. de Jong om de
sa menwerki ngsovereenkomst te tekenen.
5.b

Eenduidigheid huurprijzen visrechten
De overeenkomst voor het verhuren van visrechten binnen het waterschap
Brabantse Delta zijn verouderd en komen derhalve niet overeen met het huidige
Visserijbeleid van de drie Brabantse Waterschappen. Daarnaast lopen de huurprijzen
van de huidige visrechtovereenkomst per overeenkomst sterkt uiteen. Doormiddel
van deze notitie wordt een eenduidige huurprijs voor alle nieuwe
visrechtovereen komst voorgesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het eenduidig hanteren van de
een huurprijs van 1O euro/hectare voor het verhuren van visrechten.
5.c

Sa

menwerkingsovereen komst

Zu

iderwaterl i nie

De waterschappen in Noord-Brabant zijn door de ondertekening van de
intentieovereenkomst Zuiderwaterlinie op 30 september 2016 een partnerschap
aangegaan.

Partners binnen de Zuiderwaterlinie vinden het noodzakelijk de
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de netwerkorganisatie
(stuurgroep, programmateam en projectbureau) formeel vast te leggen. Daarnaast
wordt gewerkt aan een lange termijn visie en meerjarenprogramma op lokaal en
regionaal niveau. Een minder vrijblijvende samenwerkingsvorm past beter bij deze
ontwikkelingen binnen de Zuiderwaterlinie. De overeenkomst eindigt op 31
december 2029 en kan tussentijds eenzijdig worden opgezegd.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met een ondertekening van de
samenvverkingsovereen komst Zuiderwaterl i nie door Hans Peter Verroen
namens het DB op 13 december 2018.
5.d

Parkeerregels en parkeermaatregelen Hof van Bouvigne 2O19
Om het parkeren bij het Hof van Bouvigne in betere banen te kunnen leiden zijn er
regels en een aantal aanvullende maatregelen nodig die ervoor zorgen dat onveilige
situaties en parkeren op ongewenste plekken vermeden worden. De regels helpen
het gewenste gedrag te stimuleren.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt onder voorwaarden in met:
1. de parkeerregels;
2. parkeermaatregelen :
o uitbreiding e-oplaadplaatsen;
o uitbreiding 6 bezoekersplaatsen en bezoekersplaatsen geschikt maken
voor maximaal 2 uur.

5.e

Vaststellen vlaggenprotocol
Nederland kent geen wettelijk regels inzake het gebruik van de vlag dan de
algemene vlaginstructie van de Rijksoverheid. In de vlaginstructie van de
Rijksoverheid wordt gevraagd om als waterschap de vlaginstructie te volgen. Door
het vaststellen van het vlaggenprotocol is duidelijk hoe en wanneer er gevlagd moet
worden.

Besloten: (na redactionele wijziging) Het dagelijks bestuur stemt in met de
vaststelling van het vlaggenprotocol voor waterschap Brabantse Delta.

5.f

Kredietaanvraag EVZ Steenbergsche Vliet-Ligne (Reinierpolder)
Waterschap en de gemeente Steenbergen gaan samen de EVZ Steenbergsche VlietLigne realiseren. De EVZ -totale lengte 3 km ligt voor een deel (ca. 350 meter) langs
het industrieterrein Reinierpolder. Voor de voorbereidende werkzaamheden en voor
de uitvoering is totaal € 750.000 nodig. De grondpositie is vrij gunstig omdat de
gemeente en waterschap gronden langs de A4 van het rijk over hebben kunnen
nemen. Tijdens de aanleg van de A4 en het industrieterrein zijn reeds stapstenen en
deeltrajecten van de EVZ ingericht. Op dit moment lopen er verschillende initiatieven
die direct een raakvlak hebben met de EVZ waardoor wenselijk is dat de verdere
planvoorbereiding voor dit project spoedig wordt opgestart. Het waterschap neemt
een trekkende rol op zich.

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt € 75O.OOO,- beschikbaar voor de EVZ
Steenbergsche Vliet-Ligne.
5.9

Pa rtnerscha p Duinboeren
Stichting Duinboeren heeft een gebiedsplan opgesteld met als doel om het agrarisch
landschap, het bodem- en watersysteem en de natuur rondom de Loonse en
Drunese Duinen een kwaliteitsimpuls te geven. Om het plan te realiseren is een
werkkapitaal nodig dat door partners wordt ingebracht. Het Gieskes Strijbis Fonds
zal het bedrag verdubbelen en heeft in principe €300.000 beschikbaar voor het
gebied. Naast werkkapitaal worden ook bijdrages gevraagd voor projecten. Deze
bijdragen zullen via afzonderlijke projecten lopen en vormen geen onderdeel van
deze besluitvorming.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. neemt kennis van het gebiedsplan van de Duinboeren;
2. stemt in om een partnerschap aan te gaan met de Duinboeren en
Maatschappij voor een periode van 5 jaar met een evaluatiemoment |n 2O2t
en hiervoor jaarlijks € 2.5OO beschikbaar te stellen;
3. stemt in met de ondertekening van de overeenkomst door Cecile
Franssen namens het DB op 28 november 2018.
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5.h

Aanpak overeenkomst Ecco Leather
Besloten: Het dagelijks bestuur houdt de aanpak overeenkomst Ecco
Leather aan.

5.¡

Aanpak overeenkomst Sabic
Besloten: Het dagelijks bestuur houdt de aanpak overeenkomst Sabic aan.

s.j

Sectorale arbeidsvoorwaarden regeli ngen voor waterschapspersoneel.
versie l januari 2O19

De afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord Sector Waterschappen 2Ol7 2019, getekend op 20 juli 2018, dienen verwerkt te worden in de

Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel (SAW)' Omdat de
afspraken verschillende ingangsdatums hebben, gebeurt dit in enkele stappen
aangepast. In de SAW, versie l januari 2Ot9,zijn de afspraken verwerkt die ingaan
per l januari 2019. Door bestuurlijke vaststelling krijgt de SAW formele
rechtskracht.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van de tekst
van Deel 1 'Bindende Regelingen' en deel III'Overgangsrecht'van de SAW
versie l januari 2OL9.

5.k

Fiscaal vriendelijke fietsenregel ing
De Werkkostenregeling bevat ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
tot maximaal I,2o/o van de fiscale loonsom. Blijkend uit ervaringscijfers benut
Brabantse Delta deze vrije WKR-ruimte niet volledig. Voorgesteld wordt een deel van
deze vrije ruimte te benutten voor een fiscaal vriendelijke fietsenregeling, waarbij
medewerkers de mogelijkheid geboden wordt om bruto loon in te ruilen voor een
onbelaste (elektrische) fiets.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het aanbieden van de mogelijkheid aan medewerkers om bruto
looncomponenten in te ruilen voor een onbelaste (elektrische) fiets;
2. d¡t mogelijk te maken door hiervoor ruimte te reserveren in de vrije
WKR-ruimte;
3. d¡t te laten faciliteren door extern bureau FiscFree.
6

Bespreki ng externe vertegenwoordi gi ng

7

Mededelingen

7.b

Beantwoording vragen DB over archiefbeheer
Bestoten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

8

Ingekomen stukken
Voorstel besluitvorming manifest 2019 door de Brabantse waterschappen

8.a

Brieven

8.a

Motie wijziging GR belastingsamenwerking West-Brabant West
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 28 november
2018): Het algemeen bestuur neemt de motie voor kennisgeving aan.

8.b

Uitnodigingen

-

-

lid De Jong is aanwezig bij Commissie Watersystemen Brabantse
Delta op 14 december 2018. DB l¡d Verroen is aanwezig bij de
themabijeenkomst PS op 14 december 2018.
DB lid De Jong is aanwezig bij de Strategiesessie Dijkversterking
DB
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Geertruidenberg en Amertak op 14 december 2O18
De data voor het Greativity World Forum 2O19 in Brabant op 21,22
en 23 oktober 2O19 worden voorlopig gereserveerd voor de DB

leden.
9

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 13 november
2O18 vast.

10

Rondvraag

11

Pauze (11.45-12.OO uur)

L2

Strategisch lunchgesprek (12.OO-13.OO uur)

13

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuurvan 11 december 2018
De dij

De wnd. secretaris-directeur
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de Vet

M
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