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Besluitenlijst dagelijks bestuur 12 november 2O19
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, Th.J.l,M. Schots, C.B.M.E.
Franssen, A,F,M. Meuleman en A,M.W.J.H. Merks

Opening

4.1

09.OO-O9.30 uur Rondie langs de velden

09.30-10.15 uur Thema
Strategische communicatie
Nota's ter besluitvorming AB

Procesvoorstel Unie van Waterschappen aanpassing belastingstelsel
in 2018 heeft de Unie van Waterschappen naar aanleiding van het voorstel van de Commissie
Aanpassing Belastingstelsel een voorstel gedaan tot wijziging van het belastingstelsel. Dit
voorstel kon niet op het benodigde brede draagvlak rekenen van de diverse waterschappen.
Dit gold eveneens voor het waterschap Brabantse Delta. De Unie van Waterschappen heeft
daarop besloten om beraadslaging en besluitvorming rondom dit onderwerp niet in 2018 te
laten plaatshebben, maar dit uit te stellen, Nu stuurt de Unie van Waterschappen aan de
waterschappen een procesvoorstel en opdracht voor het vervolgtraject. Het procesvoorstel ziet
op de wijze waarop het proces rondom besluitvorming van de aanpassing van het
belastingstelsel plaats zal hebben. Besluitvorming rondom dit procesvoorstel vindt plaats in de
ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van 13 december 2019.
Besloten (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 2O november 2O19): Het
algemeen bestuur stemt in met¡
1. De opdracht en het procesvoorstel van de Unie van waterschappen, mits er geen
wijzigingen hierop worden aangebracht tijdens de ledenvergadering van 13
december 2019. Dit betekent dat de dijkgraaf in de ledenvergadering niet kan
instemmen met een voorgestelde wijziging op de opdracht en/ol het procesvoorstel
van de Unie van Waterschappen. Een aangepaste opdracht enlol procesvoorstel zal
voorafgaand aan besluitvorming in de ledenvergadering van de Unie van
Waterschappen besproken moeten worden met het algemeen bestuur van het
waterschap Brabantse Delta.
2. De vertegenwoordiging van het waterschap Brabantse Delta in de Stuurgroep door
de portefeuillehouder financiën, de heer Th. Schots;

De dijkgraaf zal bovenstaande in de ledenvergadering van 13 december 2O19 van de
Unie van Waterschappen kenbaar maken.

Nota's ter besluitvorming DB

Vaststellen Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven van de gemeente Drimmelen
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 kansrijk
beoordeelde alternatieven gescheiden van de alternatieven die verder uitgewerkt en
beoordeeld worden.
Op het concept NBKA is op 24 september jl. Een advies/standpunt van de gemeente
Drimmelen ontvangen. Gezien dit advies/standpunt van de gemeente op de verschillende
deelgebieden ¡s een brief als reactie van het waterschap gewenst. Dit vormt de basis voor
verdere ambtelijke en bestuurlijke afstemming.
Besloten:
De brief aan de gemeente Drimmelen wordt redactioneel aangepast.
Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. de vaststelling van de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven van de gemeente
Drimmeleni
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2. de uitwerking van de voorgestelde voorkeursalternatieven per deelgebied;
3. de brief als reactie op het advies/standpunt van de gemeente Drimmelen en de
verzending hiervan.

Aantekening: Het DB-l¡d N.Mureau wordt geacht tegen het voorstel te hebben
gestemd.

Aanpak beweiding grootvee op de kering
Een deugdelijke grasmat is een essentieel onderdeel van een waterkering en daarmee van
groot belang voor de veiligheid van het achterliggende gebied. Uit de tweede toetsing van de
regionale keringen is gebleken dat de grasmat vaak niet aan de gestelde normen voldoet. Een
belangrijke oorzaak voor de beschadigingen aan de grasmat is het illegaal beweiden met
grootvee. Het project Verbeteren Regionale keringen is ook geconfronteerd met deze (illegale)
activiteiten. Op 2 april jl. is in het DB de'Adviesnota agrarisch medegebruik Verbetering
Regionale Keringen, deelgebied MarkDintel-Vliet'(MDV) aan de orde geweest, Het DB heeft in
het kader van dit dijkverbeteringstraject besloten agrarisch medegebruik van die keringen niet
mogelijk te maken. Het DB heeft daarnaast besloten om te onderzoeken of extensief agrarisch
medegebruik dan wel aankoop van eigendom onder regionale keringen, wenselijk en haalbaar
is.
Besloten: De nota wordt aangehouden en komt in een volgend DB terug voor
besluitvorming.

Aanvraag uitvoeringskrediet aanpassen toegangsystemen en beveiligingen b¡j 13
rwzi's Project 8OO472
De kleine en onbemande Rioolwaterzuiveringen (RWZI's) binnen het beheersgebied van het
waterschap zijn momenteel beveiligd door middel van hekwerken en bijbehorende
toegangsvoorzieningen. De huidige toegangsvoorzieningen bestaan uit draaipoorten, die
handmatig zijn te bedienen. Deze poorten zijn verouderd en technisch afgeschreven en zijn
aan vervanging toe. In d¡t project worden deze vervangen door automatische op afstand
bedienbare toegangssystemen, conform de standaarden van het waterschap
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het uitvoeren van het aanpassen van de toegangsystemen en beveiligingen b¡j 13
rwzi's;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 650.000,-.

Besloten¡ In een volgend DB een adviesnota inbrengen over hoe om te gaan met het
publiceren van uitvoeringskredieten en bedragen in adviesnota's.

Mededelingen

Ingekomen stukken

Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 'Aanbieding aangepaste circulaire
' proced ure benoem i n g voorzitters va n waterscha ppen'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan.

Brief comité zoet Krammer-Volkerak-Zoommeer
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en zendt deze
brief samen met andere relevante correspondentie wordt doorgestuurd aan het
algemeen bestuur.

Brief Ministerie van BZK'Oproep openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgev-ng aan.

Brief fractie Partij voor de Dieren 'Vragen over verlaging waterpeil Wilhelminakanaal
Tilburg'en DB-reactie
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en stemt in
met de DB-reactie.

Brief Koninklijke NLingenieurs'Klacht over voorgenomen aanbestedingsprocedure'
en DB-reactie
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 20 november 2019: Het algemeen
bestuur neemt de ingekomen brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.
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Voortgang onderzoek reken kamercomm¡ssie'klimaatadaptatie
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 20 november 2O19: Het
algemeen bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

bespreking externe vertegenwoordiging

Uitnodigingen aan het dageliiks bestuur 12 november 2O19
Besloten:

1. Uitnodiging Terugblik bestuurlijke bijeenkomst en uitnodiging tweede
bijeenkomst REKS: DB-leden Kees de Jong en Cécile Franssen.

2. Uitnodiging Leren van de LEA's (van Energie 416): DB-leden Hans Peter
Verroen en Theo Schots (evt).

3. Uitnodiging Ondertekening intentieverklaring Geopark Schelde Delta:
dijkgraaf en DB-lid Kees de Jong.

4. Uitnodiging Bestuurlijke conferentie Naar een gezamenlijke agenda voor
waterplanten: afzeggen door het bestuurssecretariaat'

Unievergadering CBCF 15 november 2O19
Besloten: Het Dagelijks bestuur stemt in met de annotatie

Invulling vacatures werkgroepen Unie van Waterschappen
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de concept-brief aan de Unie van
Waterschappen.

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 29 oktober 2O19 en 5 november 2O19
Besloten:

¡ Actie 13 (delen risico-analyse met Scheldestromen) is afgerond.
Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 29 oktober 2O19 en 5 november en
de actieliist vast.

Thema onderwerpen DB en AB
Besloten:
Thema-onderwerpen AB

r Toevoegen aan thema's AB; Waterbeheerprogramma te plannen in le
kwartaal 2O2o.

. LBll2l2o19: Het Koetshuismoment Omgevingswet wordt uitgesteld naar een
later tijdstip.

Thema-onderwerpen DB:
¡ 17lt2l2o19: het werkbezoek project SODO gaat op deze datum niet door,

maar wordt op een later tijdstip gepland tegelijkertijd met collegebezoek
Waalwijk. De lunch met het DT bl¡ift staan.

. 26lLll2O19: het thema Privacy nulmeting wordt op een ander tiidstip
gepland.

Bevindingen en voorstel agendawerkgroep voor het algemeen bestuur
Besloten: (Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 2O november 2019):
Het algemeen bestuur neemt de bevindingen voor kennisgeving aan en stemt in met
het voorstel van de agendawerkgroep.

Vergadering algemeen bestuur

Actie- en toezeggingenlijst algemeen bestuur (versie 23 oktober 20f9)
Besloten;

¡ De actie inzake Onderzoek naar discrepanties wat er bij de RWZI binnenkomt
en wat er aan heffingen binnenkomt, wordt beantwoord met een mededeling.

Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst van het algemeen bestuur
van 23 oktober 2O19 voor kennisgeving aan.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van

De dijkgraaf De secretaris-di

2019
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