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'Brsbrntse Uelta

Zaaknr. :46255
Kenmerk : 47709

Besluitenlijst dagelijks bestuur 25 juni 2OI9
Aanwezig: C.i.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,M.W.J.H. Merks

Opening

4

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

Besloten:
De secretaris-directeur zal op 28 augustus 2O19 voorafgaand aan de vergadering van
het algemeen bestuur het koetshuismoment verzorgen met als thema: de huisvesting
van het waterschap in de toekomst.

09.30-fO.15 uur casus v.O.F. Handelskwekerij

Nota's ter besluitvorming AB

4.t Aanpak samenwerkingsagenda Vlaanderen
De voorgestelde aanpak voor de ontwikkeling van een Vlaams-Nederlandse
samenwerkingsagenda ('SAMEN grenzen overbruggen') is opgesteld naar aanleiding van de
aanbevelingen in het rapport van de rekenkamercommissie (juni 2018). Centraal in de aanpak
staat het voortdurend met Vlaamse partners bepalen welke onderwerpen kansrijk zijn om
samen aan te pakken. Relatiebeheer is daarbij het fundament voor het versterken van
bestaande contacten en het ontdekken van potentiële nieuwe samenwerkingspartners. In
dialoog met de Vlaamse buren en de Nederlandse Maas partners bepaalt het waterschap
steeds per onderwerp wie de geschikte gesprekspartners op het juiste niveau zijn. De aanpak
bevat 5 hoofdthema's met prioriteiten voor de bestuursperiode 20L9-2023 welke jaarlijks
kunnen worden bijgesteld. De prioriteiten zijn bepaald op basis van gesprekken en een
screening van Vlaamse beleidsnota's en bekkenplannen en de bestuursprogramma's van de
provincie Antwerpen en de Vlaamse gemeenten in het grensgebied.
Besloten:
(Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O juli 2O19): Het algemeen
bestuur stemt in met de voorgestelde aanpak voor de ontwikkeling van een
samenwerkingsagenda met Vlaanderen.

4.2 Aanvraag uitvoeringskrediet maatregelen 'stedelijke Water Opgave (SWO)' fase 4
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat gemeenten en
waterschappen gezamenlijk de kans op wateroverlast in het stedelijk gebied moeten
verminderen. Gezamenlijk zijn de maatregelen naar wateroverlast geTnventariseerd door het
uitvoeren van nader onderzoek, vastgelegd in stedelijke wateropgaves per gemeente. Hierin
staat hoe het watersysteem klimaatbestendiger kan worden gemaakt en welke kosten dat met
zich meebrengt. De totale scope van de SWO voor ons waterschap bestond uit diversen
projecten die in 4 fasen zijnlworden uitgevoerd. Voor fase 4 betreft het een resterend aantal
concrete projecten die door het waterschap en de gemeente in de komende periode (2019-
2021) moeten worden uitgevoerd. Voor maatregelen uit deze fase wordt een uitvoeringskrediet
van € 1 miljoen aangevraagd.
Besloten:

. De redactionele wijzigingen worden vooraf besproken met de
portefeuillehouder.

r (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 10 iuli 2O19): Het
algemeen bestuur stemt in met:

1. het uitvoeren van maatregelen in het kader van de stedelijke wateropgave fase 4;
2. het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet van € 1 miljoen.

Vaststelling projectplan Waterwet Waterloop Bosschenhoofd
Het project verbeteren afuoercapaciteit waterloop Bosschenhoofd is een samenwerking tussen
het waterschap en de gemeente Halderberge. De gemeente Halderberge gaat verhard

1

2

3

4.3



4.4

4.5

oppervlak afkoppelen van het gemengde rioolstelsel in het zuiden van de kern Bosschenhoofd.
Het afgekoppelde verhard oppervlak gaat afvoeren op een waterloop gelegen aan de westzijde
van de kern Bosschenhoofd. Middels het project wil het waterschap komen tot een
onderhoudbare A-waterloop, welke aan de gewenste maatvoering voldoet. Het ontwerp voor
de waterloop is door middel van burgerparticipatie tot stand gekomen, Om de werkzaamheden
uit te kunnen voeren, dient het projectplan door het algemeen bestuur te worden
goedgekeurd. Het ontwerp projectplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn
zeven zienswijzen ingediend, waarop het projectplan op onderdelen is aangepast. De kosten
voor het uitvoeren van de maatregelen bedragen € 840.000,- incl. BTW. Voor uitvoering van
de maatregelen is al eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld.
Besloten:
(Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van lO juli 2O19): Het algemeen
bestuur stemt in met:
1. het vaststellen van projectplan Waterloop Bosschenhoofd;
2. de uitvoering van het project Waterloop Bosschenhoofd;
3. vaststellen van de nota van zienswijzen.

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie poldergemalen Moerdijk en Niervaert
Uit technische inspectieronden is geconcludeerd dat de mechanische en elektrotechnische
installaties van poldergemalen Moerdijk en Niervaert aan het einde zijn gekomen van de
technische levensduur en dat renovatie noodzakelijk is. De cultuurhistorische waarde van beide
gemalen is in beeld gebracht. De renovatie is daarop gericht voorbereid. Gemaal Moerdijk zal
in de huidige situatie, inclusief dieselmotor worden behouden en de bestaande historische
elementen zullen, indien nodig, worden gerestaureerd. Gemaal Niervaert zal worden
gemoderniseerd met respect voor de bestaande beeldkenmerken en worden uitgerust met
visvriendelijke pompen waarbij de huidige dieselmotor wordt vervangen door een
elektromotor. Met deze adviesnota wordt uitvoeringskrediet aangevraagd om de renovaties te
realiseren.
Besloten:

. De redactionele wijzigingen worden vooraf besproken met de
portefeuillehouder.

. (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O juli 2019): Het
algemeen bestuur stemt in met:

l. de renovat¡e van de poldergemalen Moerdijk en Niervaerti
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.9OO.OOO,-.

Programmatische aanpak blauwalgoverlast voortgang en kredietaanvraag 2OL9-2O2L
In 2016 heeft het algemeen bestuur gekozen voor een programmatische aanpak van de
structurele blauwalgoverlast, Er is toen voor de eerste tranche budget beschikbaar gesteld en
conform de afgesproken aanpak wordt nu een vervolg gegeven. Het noodzakelijke krediet (€
300.000,- per jaar voor de periode 2O79-2O2t; totaal € 900.000,-) is bedoeld voor nadere
systeemanalyses om een goed beeld van het noodzakelijke maatregelpakket te hebben en
hierover goede afspraken met gemeenten te kunnen maken, Voorbeeld is de enclosureproef in
de Binnenschelde. Kleinschalige maatregelen worden ook uit dit krediet betaald. Voor
eventueel noodzakelijke omvangrijke maatregelen zal aanvullend krediet worden aangevraagd.
De aanpak vraagt om een frequente rapportage aan het dagelijks- en algemeen bestuur over
de voortgang. Besloten:

. De redactionele wijzigingen worden vooraf besproken met de
portefeuillehouder.

. (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 1O juli 2O19): Het
algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang van het programma Aanpak
blauwalgoverlast en stemt in met een uitvoeringskrediet van € 9OO.O00,- voor
kleinschalige maatregelen en systeemanalyses ter voorbereiding op
uitvoering van eventuele omvangrijker maatregelen.

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverscha p
Maatschappelijk verantwoord inkopen is niet nieuw voor waterschap Brabantse Delta, Bij
het aanbestedingsproces letten we niet alleen op de prijs van producten, diensten en werken,
maar ook op
duurzaamheidsaspecten. Met deze beleidsnota zetten we de volgende stap door ambities voor
maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap inzichtelijk te maken. Daarbij formuleren we
uitgangspunten en actiepunten. Hiermee geven we invulling aan de intenties uit het Manifest
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Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de ambities uit het bestuursakkoord,
Besloten:
(Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 10 juli 2O19): Het AB stemt in
met beleidsnota Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap.

Nota's ter besluitvorming DB

Aanvraag uitvoeringskrediet verbetering bedrijfszekerheid beluchtingscapaciteit rwzi
Bath en rwzi Dongemond
Op RWZI Bath en RWZI Dongemond wordt atualwater in verschillende processtappen
gezuiverd. In één van de processtappen vindt in de beluchtingstanks biologische zuivering van
het afvalwater plaats. Essentieel voor dit biologische proces zijn de beluchtingscompressoren.
Uit een risicoafweging blijkt dat beide RWZI's onvoldoende reserve beluchtingscapaciteit
hebben. Storingsuitval van een beluchtingscompressor bij ongunstige weersomstandigheden
genereert een risico op vergunningsoverschrijding. Met deze adviesnota wordt
uitvoeringskred¡et aangevraagd om de reserve beluchtingscapaciteit op het juiste niveau te
brengen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. vergoten bedrijfszekerheid beluchtingscapaciteit rwzi Bath en rwzi Dongemond;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 975.OOO'-.

Vrijgeven van de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven van de gemeente Breda
en van de gemeente Etten-Leur ten behoeve van consultatie met de omgeving
Ten behoeve van de verbetering van de afgekeurde regionale keringen gelegen langs de Mark,
Dintel en Vliet, wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een voorkeursalternatief
(VKA), In de opmaat naar het VKA heeft het dagelijks bestuur op 31 oktober 2018 (18.80237)
de nota kansrijke alternatieven vastgesteld (NKA). Voor de beoordeling van deze kansrijke
alternatieven heeft het dagelijks bestuur op 19 maart 2019 (19,80046) het beoordelingskader
en de wijze van toepassen hiervan om te komen tot een VKA vastgesteld. Inmiddels zijn de
effecten beoordeeld van de kansrijke alternatieven van de dijktrajecten die liggen in de
gemeente Breda en in de gemeente Etten-Leur. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende
rapportages: Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven- gemeente Breda en Nota Beoordeling
Kansrijke Alternatievengemeente Etten-Leur, d.d. 20 mei 2019. In een eerder stadium is de
effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven die gelegen zijn in de gemeente Moerdijk en
de gemeente Steenbergen gereed gekomen en door het DB in de vergadering van 28 mei 2019
vrijgegeven voor consultatie met de omgeving. Deze consultatie loopt momenteel. De
beoordeling van de keringen die gelegen zijn in de gemeente Drimmelen zijn nog in bewerking
en volgen op een later moment, Met de vrijgave van het rapport Nota Beoordeling Kansrijke
Alternatieven van zowel de gemeente Breda als van de gemeente Etten-Leur door het dagelijks
bestuur kan de consultatie met de omgeving starten, De versterking van het dijktraject
Weimeren maakt onderdeel uit van het natuurontwikkelingsproject Noordrand Midden. De

communicatie met betrekking tot deze kering wordt dan ook vanuit het proiect Noordrand
Midden opgepakt.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vrijgave van de Nota Beoordeling
Kansrijke Alternatieven van zowel de gemeente Breda als van de gemeente Etten-
Leur ten behoeve van consu¡tatie met de omgeving.

Partnerschap aangaan met Midpoint Brabant House of Leisure
Waterschap Brabantse Delta is al geruime tijd betrokken bij het programma Gezond Leisure
Klimaat, wat een programma is binnen Midpoint Brabant Leisure. De uitvoering van het
programma is belegd bij Stichting House of Leisure. Van beide zijde is de wens uitgesproken
om een partnerschap aan te gaan zodat het waterschap steeds vroeg betrokken zal zijn bij
ontwikkelingen in de recreatiesector waarbij duurzaamheid en klimaat een belangrijke
uitgangspunt ¡s.
Besloten:

. Vóór tekenen dient de overeenkomst te worden getoetst door de afdeling
Juridische Zaken en Vastgoed.

. Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. partnerschap in Midpoint Brabant House of Leisure waarvoor iaarliiks een bijdrage
wordt gedaan voor een periode van 5 jaar;
2. het ondertekenen van een overeenkomst door het DB-l¡d C. Franssen namens het
waterschap.
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Continuering deelname Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds
In 2016 is het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds gestart met een jaarlijkse bijdrage van de 3
Brabantse waterschappen van € 40.000 en een bijdrage van de provincie en het Prins Bernard
Cultuurfonds. Het fonds is succesvol geweest en kent inmiddels behoorlijke bekendheid. Dit
jaar loopt de regeling af. Ambtelijk hebben de vertegenwoordigers van de drie waterschappen
de regeling geëvalueerd. Het voorstel is om het fonds te continueren voor de periode van
2020-2023 (overeenkomend met de bestuursperiode van de waterschappen) met een hogere
jaarlijkse bijdrage van € 60.000,- per jaar. Aandachtspunt hierbij is dat het waterschap het
Prins Bernhardcultuurfonds gevraagd heeft meer aandacht te geven aan de
projectcommunicatie in combinatie met bestuurlijke momenten. Hier zijn al concrete afspraken
over gemaakt.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het continueren van onze deelname aan
het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds voor de periode van 2O2O-2O23 met een
jaarlijkse bijdrage van € 60.000,-.

Vaststelling voorkeursalternatief M E R Ulvenhoutse Bos door stuurgroep
Voor het PAS-gebied Ulvenhoutse Bos worden in de directe omgeving maatregelen voorbereid,
Er is een traject gestart om te komen tot een MER (Milieu Effect Rapport), PIP (Provinciaal
InpassingsPlan en een PPWW (Project Plan WaterWet), Voor het MER is een
voorkeursalternatief (VKA) opgesteld dat is besproken in de ambtelijke werkgroep. Het
voorstel voor het VKA wordt met een positief advies van deze werkgroep op 4 juli voorgelegd
aan de stuurgroep. Hierin zijn de gemeente Breda, AlphenChaam, waterschap,
Staatsbosbeheer en de provincie bestuurlijk vertegenwoordigd. Alvorens de behandeling in de
stuurgroep wordt het VKA voorgelegd aan het dagelijks bestuur (en ook intern bij de andere
paftijen) aan de hand van bijgevoegde memo,
Beslotenr De adviesnota wordt aangehouden en komt in een volgend DB terug.

Begroting 2O2O Gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-
Brabant
Waterschap Brabantse Delta is uitvoerder van de Gemeenschappelijk Regeling
Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant. Tot de werkzaamheden behoort het opstellen van een
begroting. Het ontwerp van de begroting moet vooraf ter goedkeuring aan de overige
deelnemende waterschappen worden toegezonden. Voor het begrotingsjaar 2020 wordt de
bijdrage per deelnemer geraamd op € 837.000,-.
Besloten¡ Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de begroting Gemeenschappelijke Regeling Muskusrattenbestrijding Noord-
Brabant 2O2O¡
2. het ter goedkeuring voorleggen van de begroting 2O2O aan de besturen van de
waterschappen Aa en Maas en De Dommel,

Vervolg procedure gaswinning Sprang
Op 5 juni 2019 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (verder: de Minister)
ingestemd met de verlenging van de duur van de gaswinning op de winlocatie Sprang. Het
waterschap heeft bij zijn brief van 14 mei 2019 hierover een negatief advies uitgebracht.
Tegen het gewijzigde instemmingsbesluit kan bezwaar worden gemaakt. Zowel de betrokken
gemeenten als de Provincie zijn voornemens om van de bezwaarmogelijkheden gebruik te
maken. In deze nota wordt het dagelijks bestuur geadviseerd om (ook) in bezwaar te gaan
tegen het besluit van de Minister
Besloten¡ Het dagelijks bestuur besluit tot het indienen van een bezwaarschrift tegen
de beslissing van de Minister waarbij hij heeft ingestemd met de verlenging van de
duur van de gaswinning op de winlocatie Sprang tot eind 2022.

Bespreking externe vertegenwoordiging

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur - vergadering 25 juni 2O19
Besloten:

. Afscheidsreceptie DB leden mevrouw Kersten, de heer Bouts en de heer
Dupont waterschap Limburg: door het bestuurssecretar¡aat zal een
schfiftelijke felicitatie worden gestuurd.

. Afscheidsreceptie gedeputeerden Johan van den Hout en Henri Swinkels: de
dijkgraaf en de DB-leden Franssen en De Jong gaan.
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Afscheidsrecept¡e & biieenkomst Wethouder Jan van Hal: de DB-leden
Verroen en Schots en de secretar¡s-directeur gaan.

Mededelingen

Uitspraak hoger beroep gedoogplichtbeschikking ten behoeve van projectplan
Noordpolder van Ossendrecht, deelplan 4
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Bestuu rsakkoord provincie Noord-Bra bant 2O 19-2O23
Besloten:
(Voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 1O juli 2O19): Het algemeen
bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Ingekomen stukken

Vragen (conform artikel 6O Reglement van Orde), van de fractie van de Partii voor de
Dieren betreffende het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat' ook
bekend onder de naam Roundup met DB-react¡e

Besloten:
Het DB stemt in met het concept-antwoord.

Quick scan 'Duurzaamheid' van de rekenkamercomm¡ss¡e ten behoeve van het geven
van een bestuurlijke reactie

Besloten:
Het DB stemt ¡n met het concept-antwoord.

Vragen (conform artikel 6O Reglement van Orde), van de fractie van de Partij voor de
Dieren betreffende de besluitvorming omtrent het muskusrattenbeleid in de Unie van
Waterschappen op 14 juni 2019 (aanvullend aan eerdere vragen op 22-O5 gesteld)

Besloten:
Het DB stemt in met het concept-antwoord.
Technische vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren betreffende het
voornemen om een vergunning te verlenen voor de directe lozing van GenX en PFOA
op de Nieuwe Merwede.

Besloten:
. Omdat vraag 2 een bestuurlijke vraag is, beschouwt het DB deze brief als

vragen in de zin van artikel6o RvO algemeen bestuur.
. Er wordt in het onderhavige geval geen zienswijze ingediend omdat de aan de

orde zijnde lozing niet plaatsvindt in het beheergebied van het waterschap en
de kans dat de geloosde stoffen in de waterlopen van het waterschap
terechtkomen nagenoeg nul is.

Bestu u rsopd racht voor opstel len Waterbeheerprog ra mma 2fJ22'2lJ27

Besloten: Het dagel¡jks bestuur stelt de bestuursopdracht voor opstellen
Waterbeheerprogramma 2O22-2O27 vast. De DB-leden De Jong en Mureau zijn de
bestuurl ijke opdrachtgevers.

Besluitenlijst vergadering van het dagelijks bestuur 11juni 2O19

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van l1juni 2O19 vast.

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 19 iuni 2O19

Bespreking conceptagenda algemeen bestuur 1O juli 2O19

Besloten:
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Voorgesteld wordt aan het algemeen bestuur de agendapunten 4.b (Stedelijke
Wateropgave), 4c (Projectplan Waterloop Bosschenhoofd) en 4d (UVK
renovatie poldergemalen Mierdijk en N¡ervaert) als hamerstukken te
behandelen.
Nog toevoegen: Programmatische aanpak blauwalgoverlast voortgang en
kredietaanvraa g 20 l9-2O2I.
Duidelijke statusomschrijving van het Koetshuismoment opnemen.

Strategisch lunchgesprek
'Vervolg op heisessie DB'

Rondvraag

Studiereis AB-lid mevrouw W. Bonthuis
Besloten: Het DB neemt kennis van de deelname aan de knw-reis, en besluit tot het
verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten, omdat enerzijds deze geheel in
lijn is met de regelgeving en anderzijds het een zeer interessant en voor het
waterschap relevant onderwerp betreft.

Niiloanzen op landqoed Bouviqne
Besloten: de secretaris-directeur zal de nodige wettel¡jke beheermaateregelen
treffen ter voorkoming van de uitbreiding van de hudige populatie.

Kwestie AB-lid R. Govers
Besloten: Deze kwestie speelt in het domein van de bevoegdheden van de gemeente
waar zij ook raadslid is. Het DB betreurt dat zij in opspraak is geraakt en dat het
goed is dat deze kwestie wordt onderzocht, maar dat (in ieder geval vooralsnog), de
kwestie niet haar AB-lidmaatschap raakt. Het onderzoek van burgemeester Petter
wordt verder afgewacht.

Sluiting om 12.5O uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 juli 2019,

Het dagelijks
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drs, G.M. de Vet
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