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Besluitenlijst dagelijks bestuur

1O

juli

2O18

Aanwezig: C.l.G.M. deVet,Th.l.J.M. Schots, C.A.M. deJong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E
Franssen, H.T.C. van Stokkom en LC. Bierkens
1

Opening

2

O9.OO-10.30 uur Thema
Organisatie (ontwikkelingen)

3

10.30-11.OO uur #WSBD2O13 (memo)

4

11.00-11.3O uur Voorbespreking vergadering algemeen bestuur 11juli
2018

5

Nota's ter besluitvorming AB

5.a

Aanvraag 1e fase uitvoeringskrediet project 543: renoveren en
capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord' Armendijk en
Noordhoek
Vijf rioolgemalen dienen integraal te worden gerenoveerd en twee daarvan
uitgebreid in capaciteit. Hiermee wordt de komende 10 jaar voldaan aan de
met de gemeenten afspraken vastgelegd in de afualwaterakkoorden en wordt
het risico op overstorten verminderd. In de eerste fase van het project wordt
het ontwerp en de uitvoering van rioolgemaal Dorst gerealiseerd. Tevens
vinden in deze fase de ontwerpen, contractvoorbereidingen inclusief
kostenramingen van de overige vier rioolgemalen plaats. Op basis van de
ramingen wordt een 2e fase uitvoeringskrediet aangevraagd voor de realisatie
van de overige vier rioolgemalen.

Besloten:

- na enkele redactionele wijziging:
Het algemeen bestuur stemt in met :
1. het gefaseerd aanvragen van uitvoeringskredie$
2. de integrale aanpak van rioolgemalen Dorst, Dinteloord' Armendijk'
Noordhoek en daaraan toe te voegen rioolgemaal Oudenbosch;
3. toekenning van le fase uitvoeringskrediet voor een bedrag van €
1.250.OOO.

5.b

Vaststelling projectptan 'EVZ Bleekloop golfterrein'in de gemeente
Bergen op Zoom

Het waterschap, de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en de Golf
Wouwse Plantage willen gezamenlijk een 2 km lange EVZ langs de Bleekloop
en de Smalle Beek realiseren. Deze EVZ wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij
deEVZ op het golfterrein als eerste uitgevoerd wordt. Dit betreft een traject
van 500 meter. De inrichtingsmaatregelen worden gelijktijdig uitgevoerd met
de herinrichting van het golfterrein. Deze inrichtingswerkzaamheden staan

gepland voor dit najaar.
Omwille van deze planning, wordt het projectplan niet ter visie gelegd. De
eftecten van de inrichting strekken zich niet uit buiten het golfterrein. Het plan
is voorgelegd aan de direct aanliggende grondeigenaren en -gebruikers,
alsmede aan enkele belangengroeperingen (o.a. de lokale ZLTO)' Uit deze
contacten is gebleken dat er geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen EVZrealisatie. Mochten er desondanks toch nog bezwaren zijn de tegen de aanleg,
dan kan bezwaar gemaakt worden tegen het AB-besluit. Ten tijde van de
kredietverstrekking (maart 2018) is deze verkorte vaststellingsprocedure al
aangekond igd.

Als voorwaarde wordt gesteld dat de gemeente Bergen op
Zoom de financiële afspraken bevestigd.
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van
22 augustus 2O18): Het algemeen bestuur stelt het projectplan
"EVZ Bleekloop golfterrein", in de gemeente Bergen op Zoom
vast.
6

Nota's ter besluitvorming DB

6.a

Ontwerp 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 L7,7 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 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 en het
ontwerp is inmiddels uitgewerkt in een ontwerp projectplan Waterwet. In
januari 2018 heeft het AB krediet beschikbaar gesteld. 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 Gilze en Rijen";
2. het ter inzage leggen van dit ontwerp projectplan.
6.b

Aanvraag eerste fase uitvoeringskrediet, project 1549: Vervangen EPA
waterlijn rwzi Dongemond
Gevraagd wordt om een deel-uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van een
aanvullend onderzoek. Dit onderzoek moet duidelijk maken wat precies moet
gebeuren om de procesautomatisering van de waterlijn op rwzi Dongemond
betrouwbaar, onderhoudbaar en in lijn te brengen met het beleid rond
procesautomatisering. De activiteiten uitgevoerd gedurende deze eerste fase
zijn een noodzakelijke basis voor een tweede, onderbouwde aanvraag voor
uitvoeringskrediet waarmee de procesautomatisering van rwzi Dongemond
wordt gerenoveerd.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het beschikbaar stellen van de eerste fase van het
uitvoeringskrediet van € 1OO.OOO,-;
2. het uitvoeren van een aanvullend onderzoek om exact te bepalen
wat er moet gebeuren aan de procesautomatisering van rwzi
Dongemond.
3. Het dagelijks bestuur neemt kennis van het feit dat op een later
moment, onderbouwd op basis van het aanvullend onderzoek, een 2e
fase kredietaanvraag wordt gedaan aan DBIAB, afhankelijk van het
totaal benodigde UVK.

6.c

Ontwerp projectplan "beekherstel, EVZ Reeshofweide & Lange
Rekken", gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg en waterschap werken samen om de EVZ en het beekherstel
van de Oude Leij, alsmede om de EVZ's langs de Hultensche Leij en Groote
Leij te realiseren. De gemeente heeft daarin de projectleiding. tn juni 2018 is
een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door het DB en het college van
B&W.

Het eerste deelproject "Reeshofweide & Lange Rekken" is inmiddels uitgewerkt
in een ontwerp projectplan Waterwet. Dit ontwerp projectplan heeft betrekking
op de Oude Leij, zuidelijk van het Wilhelminakanaal en beoogt zowel
beekherstel (tevens een zogenaamde Kaderrichtlijn Water maatregel) als het
realiseren van een ecologische verbindingszone.

- Na redactionele wijziging
-2-

- Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

1. het ontwerp projectplan "Reeshofweide & Lange Rekken'
Beekherstel en EYZ"¡
2. het ter inzage teggen van dit ontwerp proiectplan;
3. het vaststellen van de ontwerp leggerwijziging ten behoeve van de
inspraakprocedure.
6.d

Kredietaanvraag NBW-Toetsing Wateroverlast
In 2018 voeren de Brabantse Waterschappen een regionale toetsing uit naar
het optreden van wateroverlast vanuit oppervlaktewater. Het betreft een

cyclisch proces van plan-do-check-act, een actualisatie op basis van nieuwe
inzichten rondom klimaat, clusterbuien, bergings- en afvoercapaciteit. Tevens
worden eventuele onvolkomenheden uit de vorige toetsing verbeterd'
Daarnaast is er behoefte aan inzicht in de maatregelen en kosten
voortvloeiend uit de toetsing.
Het project wordt in 2 fasen uitgevoerd en bevat:
1. actualisatie NBW-toetsing Wateroverlast op bergings- en afvoercapac¡teit'
volgens de afspraken met GS-bond;
2. vertaling van de toetsing naar maatregelpakketten en kosten'
Het eindresultaat van fase 1 is een rapport aan GS-Bond met daarin het
gebiedsdekkend beeld van de kans op overstroming uit oppervlaktewater,
volgens de afspraken in GS-Bond.
Het eindresultaat van fase 2 zijn concrete maatregelen, oplossingsrichtingen
inclusief kosten om wateroverlast te beperken.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het uitvoeren van NBWToetsing Wateroverlast en stelt daarvoor een krediet van € 5OO.OOOTbeschikbaar.
7

Bespreking externe vertegenwoordiging

7.a

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur van

1O

juli 2018

DB l¡d Franssen is aanwezig op 1O september 2018 b¡i de bijeenkomst
"Aan de slag met de Omgevingswet" in Den Haag.

8

Mededelingen

8.a

Wateruitvoeringsprogramma 2OL7 - Maasbekken Vlaanderen
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22
augustus 2O18): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor
kennisgeving aan.

9

Ingekomen stukken

9.a

Brief Unie van Waterschappen 'Voortgang en resultaat samenwerking
in de waterketen eind 2O17'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de Unie van
Waterschappen voor kennisgeving aan.

9.b

Presentatie'Interbestuurlijk Programma (IBP): stand van zaken'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de presentatie voor
kennisgeving aan.

9.c

Rapport rekenka mercommissie'samenwerki ng Vlaanderen'
Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22
augustus 2018): Het algemeen neemt de ingekomen stukken en de
DB-reactie voor kennisgeving aan.

9.d

Schriftelijke vraag fractie CDA'Invasieve exoten' met DB-reactie
Besloten: (voorgesteld bestuit aan het algemeen bestuur van 22
augustus 2O18): Het algemeen bestuur neemt de schriftelijke vraag
van de fractie CDA en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

-3-

10

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van het dagelijks
bestuur van 26 juni 2018 vast.

11

Rondvraag

L2

Pauze (1L.45-L2.OO uur)

13

Lunchgesprek (12.OO-13.OO uur)

t4

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 augustus 2018,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

-directeur

De plv

G.M

n
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