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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 6 februari 2O18
Aanwezig: C.l.G.M. de Vet, Th.J.J.M.Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C. B.M.E
Franssen, A.F.M. Meuleman en A.J.A. Lauwerijssen
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Opening
"Rondje langs de velden"
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Thema
Evaluatie Beek- en kreekherstel (artikel 109a onderzoek2OIT)

4

Nota's ter besluitvorming AB

4.a

Toepassing EU anti-afhaakregeling
In 2013 heeft de Europese Commissie opnieuw de mogelijkheid geboden aan
waterschappen om een anti-afhaaksubsidie te verstrekken aan bedrijven die
voornemens zijn zelf te gaan (voor)zuiveren. Doel van de regeling is het

minimalisering van de zuiveringsheffing door een optimaal gebruik van de
beschikbare zuiveringscapaciteit. Onder de voorwaarden van deze regeling, die loopt
tot en met 2023, wordt de subsidie op de lozingsheffing niet gezien als staatssteun.
Hiermee kan tot uiterlijk 2033 subsidie verleend worden. Deze subsidie motiveert
bedrijven om NIET zelf te gaan (voor)zuiveren zodat de rioolwaterzuivering waarop
zij lozen efficiënt en effectief kan blijven functioneren en de gebonden gebruikers
(particulieren, MKB) een zo laag mogelijke zuiveringsheffing betalen. De subsidie
mag niet hoger zijn dan de besparing die het bedrijf kan realiseren als het zelf gaat
of blijft (voor)zuiveren. Het bedrijf heeft daarmee GEEN economisch voordeel van de
regeling.
De anti-afhaakregeling kan ook als een aanhaak regeling gezien worden waarbij
bedrijven die nu nog niet lozen op een rioolwaterzuivering, of voorgezuiverd water
lozen, onder dezelfde voorwaarden kunnen aanhaken. Wederom met het doel
efficiënt en effectief zuiveren met minimale kosten voor de gebonden gebruikers.

Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 7 maart
2O18): Het algemeen bestuur stemt in met:
1. het toepassen van de geactualiseerde anti-afhaak(subsidie)regeling
(5A.36556 (2O13lN) volgens de door de Europese Commissie (EU) en het
Ministerie van fnfrastructuur & Waterstaaat (I&W) voorgestelde
voorwaarden (document 17INO28947)door het dagelijks bestuur als dat
bijdraagt aan een lagere zuiveringsheffing.
2. het toepassen van de anti-afhaakregeling als een aanhaakregeling door
het dagelijks bestuur als het biidraagt aan een lagere zuiveringsheffing.
3. het alleen toepassen van de anti-afhaakregeling als het financieel
voordeel opweegt tegen eventuele negatieve gevolgen voor de
doelstellingen van waterschap Brabantse Delta.
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Nota's ter besluitvorming DB

5.a

Aanpassingen in de uitvoering van het art lo9a-onderzoek
Sinds 2015 worden art 109a onderzoeken uitgevoerd conform afspraken die
daarover met het dagelijks bestuur zijn gemaakt. Deze werkwijze is in de jaren
20t5, 2Ot6 en 2017 toegepast. Voorgesteld wordt om de werkwijze op een drietal
punten aan te passen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de voorgestelde aanpassingen
in de werkwijze:
1. om het dagelijks bestuur (nog) meer te betrekken bij de selectie van de
potentiële onderzoeksonderwerpen;
2. door vaststelling van de genoemde criteria voor de bepaling van

onderzoeksonderwerpe n;
3. door af te zien van de meervoudig onderhandse aanbested¡ng van art.
1O9a onderzoeken.
5.b

Evaluatie beek- en kreekherstel (1O9a onderzoek 2Ot7)
Op grond van artikel 109a van de Waterschapswet onderzoekt het dagelijks bestuur
periodiek de effectiviteit van het eigen beleid. In 2077 is de effectiviteit van het

beleid inzake beek- en kreekherstel onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door
Twynstra Gudde. Het rapport beantwoordt de door het dagelijks bestuur gestelde
onderzoeksvragen.

Aan het begin van de onderzoeksperiode was beek- en kreekherstel als doelrealisatie
benoemd, met een focus op een hoog uitvoeringstempo (aantal kilometers). Het
beleid van het waterschap is in de loop van de jaren meer op hoofdlijnen
geformuleerd, waarbij beek- en kreekherstel als maatregel is benoemd. De invulling
van deze algemene maatregel betreft maatwerk per gebied. Beek en kreekherstel
wordt niet als specifiek beleidsthema aangestuurd. Ook is de bijdrage aan de
verschillende hogere doelen onvoldoende expliciet gemaakt. Dat geeft
onduidelijkheid in de uitvoering. Bovendien is het in beeld brengen van effecten op
het watersysteem lastig.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van:
1. het rapport "Evaluatie beek- en kreekherstel" van Twynstra Gudde;
en stemt in met:
2. de conclusies en aanbevelingen zoals beschreven in het rapport;
3, het informeren van het algemeen bestuur middels bijgevoegde
mededeling die nog uitgebreid wordt met een aantal feiten en de
aanbevelingen.
5.c

Portefeuille- en gremiaverdeling dagelijks bestuur

Per 3l januari 2OtSzrjn twee nieuwe DB-leden benoemd. Bij het aantreden van
nieuwe leden in het DB worden de afspraken over portefeuilleverdeling, onderlinge
vervanging en deelname aan diverse bestuurlijke gremia opnieuw bekeken.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de aangepaste portefeuilleverdeling;
2. de onderlinge vervanging en overige afspraken zoals opgenomen in het
uitvoeringsbesluit;
3. de bijgewerkte gremialijst;
4. de mededeling aan het algemeen bestuur.
5.d

Actualisatie Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen
Het waterschap hanteert een beleidsregel hoogtecriteria waarin de normen voor
waterkeringen vertaald zijn naar praktisch toepasbare uitgangspunten. De huidige
versie van de beleidsregel, de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011, is
toe aan een actualisatie. Zo is ondertussen een nieuwe normeringsystematiek voor
primaire keringen van kracht geworden en is de inzet van het Volkerak-Zoommeer
als waterberging geregeld. Daarnaast is het beleid voor het profiel van vrije ruimte
voor regionale keringen achterhaald en daardoor te streng. Daarom is een
herziening van de beleidsregel voorbereid. Nadat het ontwerp is vastgesteld, kan de
inspraakprocedure doorlopen worden.

Besloten: Het dagelijks bestuur
1. stemt in met het ontwerpbesluit Partiële herziening Beleidsregel
Hoogtecriteria Waterkeringen ten behoeve van de inspraakprocedure.
2. Verzoekt om in de loop van het jaar het onderwerp vermindering van
regeldruk als communicatie onderwerp te benutten.
5.e

Regio Hart van Brabant Natuurbod
Regio Hart van Brabant, samen met de waterschappen vragen om instemming met
de tekst van het voorliggende bidboek om als regio een bijdrage te leveren aan het
vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk. We willen dit bidboek op 1 maart
2018 aanbieden aan provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant
(GOB). Dit onder andere om waar nodig (regionale) afspraken te kunnen maken en
om het bidboek te kunnen inbrengen bij de opstelling van de nieuwe
coalitieprogramma's. In de voorbereiding is gebleken dat ook andere partijen zoals
terreinbeherende organisaties en particuliere initiatiefnemers daarbij willen helpen.
We zien dit bod daarom als start en gaan er een vervolg aan geven door in
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regioverband een plan van aanpak te maken voor de realisatie.
Voor waterschap Brabantse Delta betekent dit dat we alle natuurdoelen die we
hebben als waterschap samen met de regio voor 2027 ten uitvoering te brengen.
Het gaat over het realiseren als ecologische verbindingszones, beekherstel, en
vismig ratieknelpunten.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met het Natuurbod Regio Hart van Brabant in de vorm van de
tekst van het bidboek zoals opgenomen in de bijlage;
2. d¡t aan te bieden aan de provincie Noord-Brabant (gedeputeerde Johan
van de Hout) en het Groen Ontwikkelfonds Brabant door wethouder Mario
Jacobs van gemeente Tilburg.
Voor dit onderwerp is DB-lid C. Franssen portefeuillehouder.

5.f

Aa nvraa

g u itvoeri n gskred iet project

Zaa

ksysteem

Het project zaaksysteem behelst het aankopen en implementeren van een
zaaksysteem. Dit systeem zal het huidige document management systeem Corsa
vervangen en er zal een volgende stap gezet worden in zaakgericht werken.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met uitvoeren van het project Zaaksysteem (800125);
2. en stelt hiervoor € 1.4OO.OOO,- beschikbaar.
6

Bespreking externe vertegenwoordiging
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt af wie aan welke bestuurlijke
bijeenkomst deelneemt.

6.a

Advies Unie van Waterschappen over concept interbestuurlijk programma
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de stukken en de
ambtelijke adviezen.

7

Mededelingen

7.a

Stand van zaken aansprakelijkstelling handelskwekerij Dekkers te SprangCapelle
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan. Mogelijk komt het onderwerp aansprakelijkheid irt rol verzekeraars
een keer terug op de DB-agenda, afhankelijk van de resultaten van het
overleg in Den Haag.

7.b

Resultaten landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi's
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

7.c

Opheffing van de samenwerking Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM)
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met ontbinding van de
overeenkomst DVM.
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8.a

Ingekomen stukken
Brief Belastingsamenwerking West-Brabant Kadernota 2019
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

9

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 23 januari 2O18
vast.
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Rondvraag
Besloten: er komt een overzicht aanwezige dagen en vakanties van DBleden.
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 februari 2018,
Het dagelijks bestuur,
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