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09.30-10.15 uur Thema behandeling

uur Rondje langs de velden

Stand van zaken RES-sen (inclusief aquathermie) en de rol van waterschap Brabantse Delta
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Nota's ter besluitvorming AB
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Nota's ter besluitvorming DB

5.1

Zorgplicht waterschappen primaire keringen, concept rapportage
Op 23 juli heeft het waterschap het conceptrapport 'Zorgplicht waterschappen primaire
keringen waterschappen' ontvangen. In deze rapportage zijn op hoofdlijnen alle resultaten van
dein2017 en 2018 uitgevoerde inspecties bij de waterschappen opgenomen. Het waterschap
heeft naar aanleiding van de uitgevoerde inspectie al een bestuurlijke reactie gegeven op het
inspectierapport, maar nu wordt een reactie gevraagd op de concept rapportage welke de
resultaten van alle uitgevoerde inspecties bundelt.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de concept-rapportage'Zorgplicht waterschappen primaire keringen';
2. het versturen van de reactie op de concept-rapportage.
5.2

Realisatie-overeenkomst Westelijke Langstraat 2019
Voor de realisatie van het project Westelijke Langstraat hebben de provincie en het waterschap
een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten in 2017. Conform de SOK geldt dat provincie
het voortouw neemt in de planfase van het project en het waterschap het voortouw in
realisatiefase. Voortbouwend op de SOK wordt voorgesteld ten behoeve van de realisatie en de
organisatie hiervan, een realisatieovereenkomst (ROK) te sluiten. Doel van deze overeenkomst
is een uitwerking van
werkzaamheden en (de organisatie van) de financieel administratieve processen bij de
samenwerking tussen de provincie en het waterschap in de realisatiefase. Om de
verantwoordelijkheid en financiering van de projectkosten in de realisatiefase te borgen is deze
ROK opgesteld tussen de provincie en het waterschap.
De uitvoeringskosten worden gedragen door de provincie Noord-Brabant. De provincie stelt
aan het waterschap jaarlijks op projectniveau een 'werkbudget' beschikbaar waaruit de kosten
volledig worden betaald. Voorgronden die niet in eigendom zijn of komen van de provincie,
worden deze kosten door de
provincie vergoed middels subsidieverstrekking. Deze overeenkomst wordt ter besluitvorming
aangeboden aan het dagelijks bestuur en zal in de stuurgroep
van de Westelijke Langstraat (3 oktober 2079) door de provincie en het waterschap kunnen
worden ondertekend.

Besloten: Het dagelijks bestuur:
1. stemt in met de realisatie-overeenkomst'Westelijke Langstraat 2OL9'waarbij een
voorbehoud gemaakt wordt voor de ontwikkelingen die samenhangen met de PASproblematiek; en
2. mandateert mevrouw C.B.M.E. Franssen om deze overeenkomst namens het
dagelijks bestuur te ondertekenen.
5.3

Partiële herziening peilbesluiten 2O19 fase 2

- ontwerpbesluit ter inzage

Kleinere partiële herzieningen van peilbesluiten worden geclusterd voor vaststelling; twee keer
per jaar worden deze voorgelegd. Het nu voorliggende ontwerpbesluit betreft cluster'2019
fase 2', dat gereed is voor de inspraakprocedure. Het omvat twee locaties; in peilbesluit
Oosterhout-Waalwijk en in peilbesluit Moerdijk. Het betreft vooral doordachte bestendiging van
praktijksituaties, waarvoor geen inrichtingsmaatregelen nodig zijn gebleken. Met deze
herziening actualiseert het waterschap zijn
peilbesluiten en lost door belanghebbenden ervaren knelpunten in het peilbeheer op, op een
met hen afgestemde manier.

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt het besluit partiële herziening peilbesluiten
2O19 fase 2 in ontwerp vast ten behoeve van de inspraak.
5.4

Aanvraag 2e fase uitvoeringskrediet project 543: renoveren en capaciteitsuitbreiding
rioolgemalen Armendijk, Noordhoek, Dorst, Dinteloord en Oudenbosch
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 gemaakte
afspraken vastgelegd in de afvalwaterakkoorden. In de 1e fase van dit project is rioolgemaal
Dorst reeds gerenoveerd en in capaciteit uitgebreid. Tevens zijn de ontwerpen,
contractvoorbereidingen en kostenramingen van de overige vier rioolgemalen gemaakt. In
aanvulling hierop wordt een 2e fase uitvoeringskrediet aangevraagd voor de werkzaamheden
aan deze vier rioolgemalen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. Uitvoering van de integrale renovatie en capaciteitsuitbreiding van rioolgemalen
Armendijþ Noordhoeþ Dinteloord en Oudenbosch;
2. Toekenning van een 2e fase uitvoeringskrediet ter grootte van C 3.475.OOO¡
waarmee het totale uitvoeringskrediet op Q' 4.725.00O komt (het 1e fase
uitvoeringskrediet betrof € 1.25O.00O,- per AB besluit beschikbaar gesteld op 22
augustus 2018).

5.6

Overeenkomst gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2O2O - 2fJ23
Waterpoort is in 2011 gestart als strategische gebiedsontwikkeling en is in de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een (provincie)grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke partijen,
private ondernemingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers.
Water is een belangrijk thema binnen Waterpoort dat de afgelopen jaren zijn meerwaarde
heeft bewezen. Het verstrijken van de termijn van de huidige samenwerkingsovereenkomst is
de aanleiding om de overeenkomst gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020-2O23 te
ondertekenen en daarmee de gebiedssamenwerking meerjarig te continueren.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het meerjarig continueren van zijn betrokkenheid binnen Waterpoort' de
grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land;
2. het ondertekenen van de overeenkomst gebiedsgericht samenwerken in
Waterpoort 2O2O-2O23 op 1O oktober 2O19 door de portefeuillehouder Waterpoort;
3. om gedurende de looptijd van deze overeenkomst jaarlijks een bijdrage van
€1O.OOO,- aan de procesmiddelen voor de gebiedsontwikkeling Waterpoort te
leveren.
. In de overeenkomst opnemen dat ook de AB-leden worden uitgenodigd voor
de netwerkdagen.
5.7

Herziening algemene regels en beleidsregels grondwateronttrekkingen
In 2018 heeft de evaluatie van het beleid voor beregenen uit grondwater plaatsgevonden. Eén
van de conclusies was dat de algemene regels bij de gezamenlijke keur op enkele specifieke
onderdelen verbeterd kunnen worden. In het breed bestuurlijk overleg grondwater is afgelopen
voorjaar afgesproken die verbeteringen door te voeren via het spoor van regulier onderhoud
aan de gezamenlijke keur middels een partiële herziening van de algemene regels en
beleidsregels. Deze nota
markeert het begin van dat proces; het vaststellen van de ontwerpbesluiten ten behoeve van

de gezamenlijk te doorlopen inspraakprocedure.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het vaststellen van het ontwerpbesluit Derde partiële herziening Algemene regels
-2-

waterschap Brabantse Delta;
2. het vaststellen van het ontwerpbesluit Vierde partiële herziening Beleidsregels
voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
3. het opstarten van de inspraakprocedure.
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Mededelingen

7

Ingekomen stukken

7.L

Brief fractie Ons Water/Waterbreed project zonnepark Evertkreekweg te Roosendaal
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en stemt (na
redactionele wijzigingen) in met de DB-reactie.
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Bespreking externe vertegenwoordig i ng
Besloten:
. Symposium'Water, een hoofdzaak' op L7 september 2O19: Cécile Franssen
. Wice Roadshow Zuinig met zoet op 1O oktober 2O19: Secretaris-directeur
. Pitchcarrousel op 1O oktober 2019: Afzeggen door bestuurssecretariaat
. Symposium VBC Rijnland op 11 oktober 2019: Kees de Jong
. Energiefestival op 7 november 2O19: Kees de Jong
. Jaarlijkse Nationaal Deltacongres op 14 november 2O19: Hans Peter Verroen,
Niels Mureau, Cécile Franssen, evt Theo Schots.

9

Besluitenlijst dagelijks bestuur 3 september 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten en de gewijzigde actielijst
van 3 september 2O19 vast,
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Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 11 september 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 11 september 2O19 vast.

11

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 11 september 2O19
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst van het
algemeen bestuur d.d. 11 september 2O19 voor kennisgeving aan.

L2

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 11 september 2O19

Lt.45-12.3O uur Strategisch lunchgesprek

13

'Kadernotadebat'

Besloten: het dagelijks bestuur stemt in met de opzet voor 4 december 2019 en
verzoekt de fracties hier in een tijdig stadium van op de hoogte te stellen.
L4

Rondvraag

15

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur
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o ktober 2019,

