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Opening

2

Rondje langs de velden
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Thema behandeling
Er is geen thema aangemeld voor deze vergadering
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Nota's ter besluitvorming AB

5

Nota's ter besluitvorming DB

5.1

Instandhouding vastgoed Bouvigne

De afdeling Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor het assetmanagement van het vastgoed
op Bouvigne. Voor de instandhouding van dit vastgoed meet Facilitaire Zaken periodiek de
conditie op basis van de methodiek die staat omschreven in de Nen 2767. DeNen2767 is een
objectieve inspectiemethode om de onderhoudsbehoefte van objecten vast te kunnen stellen'
Op basis van deze methodiek is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld waarin
onderscheid is gemaakt tussen exploitatie- en investeringsonderhoud. Het kort-cyclisch
onderhoud wordt uitgevoerd van het budget dat beschikbaar is in de exploitatiebegroting. Voor
het lang-cyclisch onderhoud (ook wel groot onderhoud) worden investeringsbudgetten
aangevraagd. De aanvraag voor het investeringsbudget heeft betrekking op het uitvoeren van
diverse onderhoudsactiviteiten aan het vastgoed op Bouvigne.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een

investeringsbudget ter hoogte van € 48O.OOO'- ten behoeve van het uitvoeren van
groot onderhoud aan het vastgoed op Bouvigne.
5.2

Deelname van de waterschappen aan BrabantStad
BrabantStad is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote
Brabantse steden (de 85, waaronder Breda en Tilburg). Gezien hun ambitie en hun rol, o.a. bij
BO-MIRT is BrabantStad voor de waterschappen een belangrijke strategische partner. Er wordt
vanuit de NoordBrabantse Waterschapsbond (NBWB) dan ook al verschillende jaren getracht
om aan tafel te komen en structureel deel te worden van dit overleg. In de bestuurlijke
vergadering van BrabantStad d.d.18 juni 2019 is de uitnodiging aan de waterschappen (via de
NBWB) gedaan om formeel partner te worden. In de vergadering van de NBWB van 9 oktober
2019 wordt uiteindelijk in gezamenlijkheid hierover besloten'
Besloten: Het DB stemt in met deelname van de waterschappen via
vertegenwoordiging vanuit de NoordBrabantse Waterschapsbond (NBWB) aan
BrabantStad.

5.3

Resultaten privacy nulmeting bij waterschap Brabantse Delta en vervolgacties
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van

toepassing en hebben organisaties, waaronder overheden, meer verplichtingen en
verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking en bescherming van
persoonsgegevens. Door PwC is eind 2018 bij alle waterschappen een privacy nulmeting
gedaan. De meeste basismaatregelen die de AVG vereist zijn op orde bij Brabantse Delta'
Echter daarmee is nog niet volledig voldaan aan de AVG. De rapportage van PwC geeft aan
welke activiteiten en maatregelen nog nodig zijn bij het waterschap. PwC heeft tevens een
sectorbrede rapportage opgesteld.

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de rapportage privacy nulmeting
waterschap Brabantse Delta van PwC en de sectorbrede rapportage. Het dagelijks
bestuur onderschrijft de aanbevolen vervolgacties en maatregelen.

5.4

Vaststelling NBKA van de gemeenten Steenbergen, Moerdijþ Breda en Etten-Leur
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 (NKA) vastgesteld. Hiermee zijn de niet als kansrijke
beoordeelde alternatieven gescheiden van de alternatieven die verder uitgewerkt en
beoordeeld worden. De uitwerking van de kansrijke alternatieven heeft inmiddels plaats
gevonden en de effecten hiervan zijn beoordeeld van de dijktrajecten die liggen in de
gemeenten Moerdijk, Steenbergen, Breda en Etten-Leur. Dit heeft geresulteerd in een Nota
Beoordeling Kansrijke Alternatieven (NBKA) van iedere gemeente waarin met behulp van een
redeneerlijn het eerste beeld c.q. zicht op het VKA per onderscheiden dijktraject in de
betreffende gemeente is aangeven. Het dagelijks bestuur heeft op 28 mei 2OI9 (35624) en op
25 juni 2019 (4LO79) de rapportages vrij gegeven voor consultatie met de omgeving.
Inmiddels heeft de consultatie met de omgeving plaatsgevonden ( keukentafel gesprekken en
dijkinspiratieteams (DIT's)) en zijn ook de adviezen van de gemeenten en van de provincie
ontvangen. In de voorliggende NBKA's zijn de adviezen van de omgeving verwerkt. De NBKA's
van de 4 gemeenten met de hierin aangeven zicht op het VKA per dijktraject liggen ter
besluitvorming voor aan het dagelijks bestuur. Na positieve besluitvorming wordt gestart met
de uitwerking van de VKA's.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1 de vaststelling van de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven van de gemeenten

Moerdijþ

Steenbergen, Breda en Etten-Leur;
2 de uitwerking van de voorgestelde voorkeursalternatieven per dijktraject van
iedere gemeente.
5.6

Aanvraag voorbereidingskrediet procesautomatisering en procesinformatisering
In de huidige situatie is er geen waterschapsbrede procesautomatiserings-architectuur maar
heeft die zich in de verschillende taakvelden organisch en los van elkaar ontwikkeld. Voor een
efficiëntere maar vooral kwalitatief betere procesvoering is een uniform procesautomatisering
essentieel. Hiermee worden actuele beheersproblemen opgelost en ontstaan er mogelijkheden
voor toekomstig gebruik en doorontwikkeling van efficiëntere procesvoering. Er zal een PA/PImeerjarenplan inclusief noodzakelijke investering worden opgesteld met daarin de volgende
onderdelen: o Veilige en betrouwbare data op orde en geborgd met een doorkijk naar
optimalisatie r Inrichten beheerprocessen conform standaard beheerraamwerken .
Digitalisering om te meten, te interacteren en te innoveren

Besloten: Het DB stemt in met een voorbereidingskrediet van € 45O.OOO,=.
5.7

Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat
Voor het project Westelijke Langstraat is, ten behoeve van het inrichten van natuur, door de
Provinciale Staten de coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening
vastgesteld. De meeste plannen hebben reeds ter inzage gelegen: dat betreft Het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP), met de daarbij behorende milieueffectrapportage (MER) en (ontwerpinpassingsplan, het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke
Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming. Nu wordt als laatste stap ook
het ontwerp-projectplan Waterwet voor mitigerende maatregelen buiten de PIPlprojectgrenzen in de inspraak gebracht. Definitieve besluitvorming over alle bovengenoemde
besluiten vindt gelijktijdig plaats en de bekendmaking vindt in coördinatie plaats. Ten gevolge
van de vernatting binnen de natuurontwikkeling Westelijke Langstraat kan er wateroverlast
plaatsvinden buiten de projectgrenzen, ondanks mitigerende maatregelen binnen de
projectgrenzen. Om ook buiten de project- en PIP grenzen, mitigerende maatregelen uit te
kunnen voeren wordt het projectplan Waterwet opgesteld. Aan de hand van een
grondwatermodel en locatie specifieke berekeningen is bepaald op welke percelen overlast op
kan gaan treden en waar mitigerende maatregelen nodig zijn. In overleg met de eigenaren zijn
de maatregelen afgestemd en overeengekomen. Hiertoe wordt tussen de provincie en de
eigenaren een schriftelijke overeenkomst afgesloten. Mocht er tijdens of na realisatie van het
project Westelijk Langstraat onverhoopt toch nog wateroverlast optreden bij deze woningen
(waar mitigerende maatregelen zijn uitgevoerd) of andere woningen worden er extra
mitigerende maatregelen treffen. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor nadelige
gevolgen en eventuele wateroverlast ten gevolge van het project.
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Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ontwerp-projectplan en geeft deze

vrij voor de inspraakprocedure.
6

Mededelingen

6.1

Sluiting trailerhelling Benedensas
Besloten: dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. De
mededeling gat n¡et door naar het algemeen bestuur.

6.2

Operationele crisisbeheersing 2O19 opleiden en oefenen WS O&M
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. Het
dagelijks bestuur verzoekt om inplanning van een veldbezoek op het moment dat de
oefening plaatsvindt.

6.3

Terugmelding aantrekken leningen periode jan-juni 2O19
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

6.4

Brabant brede Wateroefening 2O2O
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. Het
algemeen bestuur wordt na de oefening hierover geÏnformeerd.

6.5

Aanpak waterschapsverordening en beleidsregels op weg naar de Omgevingswet
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

7

Ingekomen stukken

7.t

PvdA vergoeding onkosten voor bijeenkomst DBreactie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en
stemt in met de DB-reactie.

7.2

Water Natuurlijk-Natuurterreinen Droogteproblematiek onderschat - Natuur is de
klos
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en
stemt in met de DB-reactie.

7.3

PvdD Vragen over lPcC-rapport voedselproductie

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en
stemt in met de DB-reactie.

8

Besluitenlijst

8.1

Besluiten- en actielijst dagelijks bestuur 2O augustus 2019
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluiten- en actielijst van 20 augustus 2019 vast.

9

Actie- en toezeggingenlijst vergadering algemeen bestuur 1O juli 2019
Besloten:
o Er zaljaarlijks op een geëigend moment worden gevlagd met de
regenboogvlag. llet vlagprotocol wordt aldus aangepast.
¡ Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst van het algemeen
bestuur d.d. 10 juli 2O19 voor kennisgeving aan.

10

Bespreken externe vertegenwoordiging
De vergaderstukken voor CMB en CINTER, welke gehouden worden op 6 september 2019, met
de daarbij behorende annotaties treft u aan onder de externe agenda's van de
Uniecommissies.

10.1

Uitnodigingen
1. Uitnodiging opening de Waardenmakers: afzeggen door bestuurssecretariaat.
2. Uitnodiging voorstelling visierapport op 8/1O : Smart tools & talents: afzeggen door
bestu

u

rsecreta riaat

3. Uitnodiging Brabantse Wal Dag: Hans Peter Verroen & Cécile Franssen
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4. Uitnodiging Richting geven aan waterkwaliteit: Kees de Jong
5. Uitnodiging jaarlijkse netwerkbijeenkomst: het waterschap zal bestuurlijk
vertegenwoordigd zijn. I.o,m. bestuurssecretariaat nagaan wie kan.
11

11.0O uur Strategisch lunchgesprek
Strategisch lunchberaad: "van akkoord naar programma"

t2

R.ondvraag

13

Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van L7 september 2019,
Het dagelijks bestuur,

Delel

raaf

ureau

De secretaris-di

dr. A.F.M. Me
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