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Nota's ter besluitvorming AB 
 

5.1 
 

Aanvraag krediet voor de Planuitwerkingsfase, Verbetering Regionale Keringen - 
MDV 
Het project Verbetering Regionale Keringen- deelgebied Mark-Dintel-Vliet (VRK-MDV) bevindt 
zich in de faseovergang van de Verkenningsfase naar de Planuitwerkingsfase. Op 22 april 2020 

liggen de laatste voorstellen met betrekking tot het vaststellen van de voorkeursalternatieven 
(VKA) voor in het algemeen bestuur. Bij besluitvorming wordt de eindmijlpaal van de 
Verkenningsfase behaald. De trajecten van de vastgestelde en nog vast te stellen 
voorkeursalternatieven welke gelegen zijn in vijf gemeenten (Breda, Etten-Leur, Moerdijk, 
Steenbergen en Drimmelen) vormt de scope van de Planuitwerkingsfase. Deze scope is 
onderhevig geweest aan diverse ontwikkelingen en op een aantal punten gewijzigd naar 

aanleiding van inzichten gedurende de Verkenningsfase. In de Planuitwerkingsfase wordt het 

VKA verder uitgewerkt tot een vergunbaar en voor uitvoering gereed ontwerp. De 
Planuitwerkingsfase heeft een doorlooptijd tot eind 2021. De Realisatiefase is voorzien in de 
periode 2022 t/m 2023, met een eventuele uitloop tot in 2024. Om de benodigde 
werkzaamheden in de Planuitwerkingsfase te kunnen uitvoeren wordt aan het Algemeen 
Bestuur verzocht om de scope vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor het 
doorlopen van deze fase. 

Besloten: (advies aan het AB) Het Algemeen Bestuur stemt in met de aangepaste 
scope van het project VRK-MDV en stelt voor de planuitwerkingsfase een krediet 
beschikbaar van € 4.130.000. 
 

5.2 
 

Vaststellen voorkeursalternatieven Verbetering Regionale Keringen - Mark Dintel 
Vliet 
De Vierde Nota Waterhuishouding en incidenten (o.a. in Wilnis) zijn aanleiding geweest 

om naast primaire keringen ook de regionale keringen meer aandacht te geven. Een regionale 
kering heefteen groot maatschappelijk belang en veroorzaakt bij doorbraak grote 
vervolgschade. Voor het beheergebied van het waterschap Brabantse Delta is de provincie 
Noord-Brabant het bevoegd gezag wat betreft aanwijzing en normering van de regionale 

keringen. In de verordening Water Noord-Brabant zijn de regionale keringen aangewezen 
(2009). Op basis van de genoemde verordening zijn de regionale keringen in 2013 voor de 
eerste keer getoetst. De resultaten van deze eerste toetsing zijn in september 2013 door het 

algemeen bestuur vastgesteld. In 2017 heeft een aanvullende toetsing plaats gevonden. Op 
basis van de hieruit voortvloeiende afgekeurde dijkvakken is de scope van het project 
‘Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Mark-Dintel-Vliet’ (VRK-MDV) bepaald. 
Het project VRK-MDV heeft de ontwerpfase doorlopen. In deze fase vindt de trechtering plaats 
van alle mogelijke oplossingen tot aan een politiek, maatschappelijk en bestuurlijk gedragen 
voorkeursalternatief. In de trechtering is in eerste instantie de veiligheidsopgave 
samengebracht met de omgevingsopgave zodat de integrale versterkingsopgave kon worden 

vastgesteld. Daarna zijn de mogelijke oplossingen en de kansrijke alternatieven in beeld 
gebracht. Deze kansrijke alternatieven zijn in samenspraak met de omgeving beoordeeld en 
van daaruit is een voorstel gedaan voor een voorkeursalternatief per dijkvak. 
De voorkeursalternatieven (VKA’s) van de afgekeurde dijkvakken in de gemeente Breda, 
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Steenbergen, Etten-Leur en Moerdijk zijn voorgelegd aan het algemeen bestuur van 23 
oktober 2019, die van de gemeente Drimmelen (kern Terheijden) op 18 december 2019. Het 
algemeen bestuur heeft alle voorkeursalternatieven vastgesteld met uitzondering van het VKA 
Breda - Haagse Beemden en Drimmelen – Markkant 3, Markkant 1+2 en Bastion. 

Voor de VKA’s die zijn aangehouden heeft een nadere onderbouwing plaatsgevonden en zijn 
aanvullende gesprekken gevoerd met de belangrijkste stakeholders. Deze nadere uitwerking 
van de VKA’s ligt nu, met een voorstel voor een VKA, opnieuw voor aan het algemeen bestuur. 
Besloten: (advies aan het AB) Het algemeen bestuur stemt in met: 
De vaststelling van het voorkeursalternatief voor Breda - Haagse Beemden, 
Drimmelen – Markkant 3, Drimmelen - Markkant 1+2 en Drimmelen - Bastion 
 

5.1 & 

5.2 
 

Besloten: Het DB hecht eraan dat in de vergadering van het algemeen bestuur de 

agendapunten 5.1 & 5.2 zorgvuldig worden behandeld en dat inspraak, indien aan de 
orde, verzekerd is. Voor wat betreft agendapunt 5.1 Vaststellen beleid demontabele 
keringen kan dit agendapunt dan op 20 mei 2020, de eerste digitale AB-vergadering, 

beraadslaagd en besloten worden. Agendapunt 5.2 Vaststellen 
Voorkeursalternatieven regionale keringen Mark-Dintel-Vliet, kan niet op deze eerste 
digitale AB-vergadering worden behandeld en besloten. 
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Nota's te besluitvorming DB 
 

6.1 
 

Kredietaanvraag EVZ Terheijden-Zonzeel (voorbereidingsfase) 
Waterschap en de gemeente Drimmelen gaan samen de EVZ Terheijden-Zonzeel 
realiseren. Deze natte EVZ verbindt de rivier de Mark ter hoogte van Terheijden met de natte 
natuurparel Zonzeel (ten westen van Hooge Zwaluwe). De totale trajectlengte bedraagt circa 5 
kilometer, waarover circa 12,5 hectare wordt ingericht als moeraszone met natuurlijk 

ingerichte oevers. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken met de aanliggende 
eigenaren gevoerd, is een voorkeurstracé bepaald en zijn schetsen uitgewerkt. In de 
voorbereidingsfase worden de gronden aangekocht en het project voorbereid waarna 
uitvoeringskrediet kan worden aangevraagd. 
Besloten: Het voorstel en het genomen besluit gaan het DB mandaat te boven en kan 
dus geen stand houden. De nota komt opnieuw naar het DB. 
 

6.2 
 

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage BasisRegistratie Ondergrond (BRO) 2019 

De BasisRegistratie Ondergrond (BRO) is een belangrijk onderdeel van het stelsel van 
basisregistraties, welke als doel heeft om de hele overheid gebruik te laten maken van 
dezelfde basisgegevens over de ondergrond van Nederland. Ook waterschappen zijn 
bronhouder van de BRO. In het kader van Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving (KTH) vindt 
er jaarlijks een zelfcontrole plaats. De rapportage uit de zelfcontrole wordt gebruikt om 
verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(BZK), als formeel toezichthouder. Waterschap Brabantse Delta scoort met een totale score 
van 79% ruim boven de gestelde norm (van 60%). Waterschap Brabantse Delta scoort op 1 
onderdeel nog niet boven de gestelde norm. Dit betreft de volledigheid. 
In de nota worden verbetermaatregelen voorgesteld die in 2020 (en verder) moeten worden 
uitgevoerd. 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage BasisRegistratie Ondergrond (BRO) 2019. 
 

6.3 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet zakelijke rechten 
In de eigendomspercelen van circa 250 particuliere eigenaren en bedrijven liggen 
afvalwaterleidingen van het waterschap die niet juridisch beschermd zijn. Dit leidt tot 
vertraging bij projecten en inspecties, onvoorziene kosten en juridische conflicten. Door het 
vestigen van zakelijke rechten op de percelen van deze 250 eigenaren verzekert het 
waterschap de ligging en de bescherming van deze leidingen. Daarnaast geeft dit ook 
juridische zekerheid voor de grondeigenaar. 

Besloten: Het DB stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 
€ 1.500.000,- ten behoeve van het vestigen van ontbrekende zakelijke rechten voor 
afvalwaterleidingen. 
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Mededelingen 
 

7.1 Bevoegdheidsverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur 



-3- 

 

 Besloten: de mededeling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen 
bestuur van 20 mei 2020. 
 

7.2 
 

Mededeling resultaten interbestuurlijk toezicht 2019 
 

Besloten: De mededeling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen 
bestuur van 20 mei 2020. 
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Ingekomen stukken 
 

8.a 
 

Brief Unie van Waterschappen 'Voortgang RES in Coronatijd' 
 
Besloten: de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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Bespreking externe vertegenwoordiging 
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Besluitenlijst 
 

10.1 
 

Besluitenlijsten vergadering dagelijks bestuur 31 maart 2020 
 
Besloten:  

• Redactionele aanpassing en aanscherping in de vertrouwelijke besluitenlijst 
inzake agendapunt SNB. 

• Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 31 maart 2020 vast. 
 
 

10.2 
 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 7 april 2020 
 
Besloten: 

• Redactionele aanpassing in de vertrouwelijke besluitenlijst van 7 april 2020 

• Het DB stelt de besluitenlijsten van 7 april 2020 vast. 
 

11 
 

Algemeen Bestuur 
 

11.1 
 

Actielijst fractievoorzittersoverleg 8 april 2020 
 
Besloten: de actielijst van het fractievoorzittersoverleg van 8 april 2020 wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 
 

11.2 
 

Concept agenda vergadering algemeen bestuur 22 april 2020 
 
Besloten: het DB stemt in met de conceptagenda voor de bijeenkomst van het 
algemeen bestuur op 22 april 2020. 
 

12 
 

Rondvraag 
 

13 
 

Sluiting 
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 april 2020, 
 

de dijkgraaf,                                         de secretaris-directeur, 

                

drs. C.J.G.M. de Vet                              dr. A.F.M. Meuleman 


