
 
 
 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 17 maart 2020 
Voorzitter Kees Jan de Vet 
Omschrijving  Skype-vergadering: 

INBELNUMMER +31765327188 
CODE 458916 # 

 
Deelnemers aan de Skype-vergadering: C.J.G.M. de Vet, Th.J.J.M Schots, C.B.M.E. Franssen, C.A.M. de Jong, 
H.P.Verroen, C.C.F. Mureau, A.F.M. Meuleman, I.C. Bierkens en A.M.W.J.H. Merks 

 

Zaaknr. : 274968 
Kenmerk : 274969 

 

1 
 

Opening 
 

2 
 

Actualiteit 
 

3 
 

Bestuurlijke zaken afschalen en nadruk op voortgang primaire proces 
Duurzaam Financieel Beleid: landelijk beeld/benchmark (voorbereiding KN/WBP) & eerste 
Begrotingswijziging 

Besloten: de memo wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

4 
 

Doorkijk periode tot en met 6 april 2020 (o.a. AB 25 maart 2020 en urgentie 
besluitvorming aldaar) 
Besloten: 
A. Voorgestelde werkwijze tot en met 6 april voor AB vergaderingen:  

1.                  De AB vergaderingen gaan tot en met 6 april niet door; 
2.                  Voor AB stukken waarvoor besluitvorming urgent is in de periode tot 

en met 6 april wordt aan de fractievoorzitters via de mail gevraagd om 
informeel te besluiten (zogenaamde “anticiperende besluiten”). De 
formele besluitvorming vindt dan plaats in de eerste fysieke 

besluitvormende AB vergadering na 6 april. Op deze manier zorgen we dat 
urgente keuzes niet vertragen bij het uitblijven van formele AB 
vergaderingen; 

3.                  Op ibabs wordt bij per AB agenda aangegeven welke agendapunten 
als “anticiperend besluit” worden aangemerkt.  

4.                  Van deze “anticiperende besluiten” wordt een lijst bijgehouden. 
Deze lijst komt ter formele besluitvorming terug in de eerste fysieke 
besluitvormende AB vergadering na 6 april.  

5.                  Bij de eerste besluitvormende vergadering na 6 april 2020 is er de 
gelegenheid om technische vragen te stellen bij de “anticiperende 

besluiten” 
Deze werkwijze zal door de dijkgraaf met de fractievoorzitters telefonisch worden 
besproken. 
B. Wat betreft de stukken van de AB vergadering van 25 maart 2020 geldt dat 
agendapunt 4.1 (“Technische actualisaties Kaderrichtlijn Water”) en agendapunt 4.2. 
(“Anticiperende grondaankopen ten behoeve van het realiseren van EVZ opgave”) 

zijn aangemerkt als anticiperende besluiten. Dit wordt ook zo besproken met de 

fractievoorzitters.  
C. Het dagelijks bestuur zal eenmaal per week op dinsdag met elkaar via 
Skypevergadering overleggen. De al in de agenda opgenomen aanvangstijden voor 
DB-bijeenkomsten, wordt daarbij gehanteerd. 
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Nota's ter besluitvorming AB 
 

5.1 
 

Aanwijzing secretaris algemeen bestuur 
Dit voorstel zorgt er voor dat na invoering van de Wet normalisatie rechtspositie 
ambtenaren (hierna genoemd WNRA) de aanwijzing als secretaris van het waterschap expliciet 
is vastgelegd naast de arbeidsovereenkomst met de secretaris-directeur. 
Besloten:  
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1. Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22 april 2020: Het 
algemeen bestuur stemt in met de aanwijzing van de heer dr. A.F.M. 
Meuleman tot secretaris van het algemeen bestuur. 
Het voorstel is niet-urgent en kan zo nodig doorschuiven. 

 

5.2 
 

Vaststelling projectplan Waterwet voor het project “Aanpassen kunstwerken ten 
behoeve van vismigratie 2019-2021” 
Het waterschap is voornemens om 2 gemalen, 6 stuwen en 1 terugslagklep vispasseerbaar te 
maken. Hiervoor is een projectplan opgesteld, omdat ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de 
Waterwet de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de beheerder 
geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. 
Besloten:  

1. Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22 april 2020: Het 
algemeen bestuur stemt in met de vaststelling van het projectplan, waarna 
voor belanghebbenden de mogelijkheid voor het indienen van een bezwaar 

openstaat. 
2. Bij de fractievoorzitters zal worden geïnformeerd of deze nota zo nodig 

“anticiperend”  kan worden besloten.  
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Nota's ter besluitvorming DB 
 

6.1 
 

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage BGT 2019 
 
Besloten: De nota wordt aangehouden en komt in de volgende DB-vergadering terug. 
 

6.2 
 

Voortgangsrapportage waterstaatkundige toestand regionale keringen 2019 
Naar aanleiding van de eerste ronde toetsing van de regionale keringen hebben 
Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant bepaald dat uiterlijk op 31 

december 2025 de getoetste regionale keringen aan de norm moeten voldoen. Om inzicht te 
geven op de voortgang van de verbeterwerken en een toelichting te geven op de algehele staat 
van de keringen is in 2016 een voortgangsrapportage waterstaatkundige toestand regionale 
keringen aan de provincie uitgebracht. In juli 2017 is een aanvullende toetsing aan GS 

voorgelegd. Daarbij is ook afgesproken dat in 2019 opnieuw een voortgangsrapportage 
waterstaatkundige toestand aan de provincie zal worden uitgebracht. In overleg met 

de provincie is, mede vanwege Buiten Gewoon Doen, de aanleverdatum aan de provincie 
verschoven naar het eerste kwartaal van 2020. 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met: 
1. de “voortgangsrapportage waterstaatkundige toestand van de regionale keringen 
2019”; 
2. de aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten; 
3. het versturen van de voortgangsrapportage en aanbiedingsbrief naar 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 
 

6.3 
 

Aanpassen beleidsregels aan Omgevingswet 
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 september 2019 is de mededeling 
“Aanpak waterschapsverordening en beleidsregels op weg naar de Omgevingswet” aan de orde 
geweest. In die mededeling is aangekondigd dat er diverse beleidsregels zijn die met het oog 
op de Omgevingswet (Ow) aangepast moeten worden. Het gaat dan om kleine, beleidsneutrale 

aanpassingen, zoals het bijwerken van verwijzingen naar de wet. Tevens trekken we enkele 

beleidsregels in die overbodig worden. Aangegeven is, dat er in het najaar van 2019 een nota 
zou komen om die categorie herzieningen zo veel mogelijk in één keer af te werken. Met dit 
voorstel worden de noodzakelijk ontwerpbesluiten vastgesteld ten behoeve van de 
inspraakprocedure. 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vaststellen van de bijgevoegde 
ontwerpbesluiten en deze ter inzage te leggen. 
 

6.4 
 

Herziening algemene regels en beleidsregels grondwateronttrekkingen (SCHUIFT 
DOOR NAAR DB-VERGADERING D.D. 31-03-2020) 
 
(NB in overleg met de portefeuillehouder is besloten dit alsnog via een schriftelijke ronde te 
besluiten). 
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6.5 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet vervanging onderhoudsmaterieel 2020 
Op basis van visie op het onderhoud, Arbo-eisen, storingsfrequenties en reparatiekosten is het 
vervangingsschema geactualiseerd. Voorgesteld wordt om dit jaar een hydraulische 
graafmachine, een tractor en laaggewicht zitmaaier te vervangen. Totale investering voor deze 

3 machines worden geraamd op € 575.000.--. De huidige zullen worden ingeruild. De totale 
inruil wordt geraamd op € 52.000,-- 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een 
uitvoeringskrediet van € 575.000,--. 
 

6.6 
 

Partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Oosterhout 
Het IP project "Kwaliteitsimpuls leggers", waarbinnen gewerkt wordt aan actualisatie van 
de leggers, loopt op volle gang. Het concept ontwerp voor de partiële herziening van de 

legger "Oppervlaktewaterlichamen gemeente Oosterhout" is het eerste resultaat van dit 
project. De overige leggers brengen wij in de loop van 2020 ook in procedure. Het vaststellen 
van deze legger leidt tot een noodzakelijke actualisatie, waarmee voldaan wordt aan wettelijke 

verplichtingen en voorgesorteerd wordt op de Omgevingswet in 2021. 
Besloten:  

1. Het dagelijks bestuur stelt ten behoeve van de inspraakprocedure de ontwerp 
partiële herziening van de legger vast voor de oppervlaktewaterlichamen in 

de gemeente Oosterhout. 
2. De portefeuillehouder zal met Communicatie nagaan hoe dergelijke besluiten 

de zichtbaarheid van het waterschap kan vergroten. 
 

6.7 
 

Benoeming leden commissie bezwaarschriften 2020 (SCHUIFT DOOR NAAR DB-
VERGADERING D.D. 31-03-2020) 
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Mededelingen 
 

7.1 
 

Actieplan waterhuishouding haven- en industrieterrein Moerdijk e.o. (SCHUIFT DOOR 
NAAR DB-VERGADERING D.D. 31-03-2020) 
 

7.2 
 

Stand van zaken voorbereiding Aanleg Robuuste inlaatvoorziening Roode Vaart 

Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 maart 2020: Het algemeen 
bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. 
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Ingekomen stukken 
 

8.1 
 

Vragen over Commissie Muskus- en Beverratten 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in 
met de DB-reactie. 
 

8.2 
 

Vragen van de fractie Water Natuurlijk en Natuurterreinen inzake vervuild slib 
Besloten:  

1. Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in met 
de DB-reactie. 

2. Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22 april 2020: Het 
algemeen bestuur neemt de vragen en de DB-reactie voor kennisgeving aan. 

 

8.3 
 

Hercontrole inspectie zorgplicht primaire waterkeringen Brief Ministerie I&W 

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan. 
 

8.4 
 

Reactiebrief van bewoners en bewonersvereniging Kwistgeldpolder 'Herplant wilgen 
op waterkering' 

Besloten:  
1. Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in met 

de DB-reactie. 
2. Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22 april 2020: Het 

algemeen bestuur neemt de vragen en de DB-reactie voor kennisgeving aan. 
3. Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 22 april 2020: Het 

algemeen bestuur neemt de vragen en de DB-reactie voor kennisgeving aan. 
 

8.5 
 

Earth Hour 2020 DB reactie 
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vragen voor kennisgeving aan en stemt in 
met de DB-reactie. 
 

9 
 

Bespreking externe vertegenwoordiging 
 

9.1 
 

Uitnodigingen dagelijks bestuur 17 maart 2020 

Besloten: De lijst met updates komt in de volgende vergadering terug. 
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Besluitenlijst 
 

10.1 
 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 3 maart 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 3 maart 2020 vast. 
 

10.2 
 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 maart 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 10 maart 2020 vast. 
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Algemeen Bestuur 
 

11.1 
 

Actie- en toezeggingenlijst AB 26 februari 2020 
 

11.2 
 

Thema DB en AB versie 3 maart 2020 
 

11.2.a 
 

Bestuurlijke ontmoeting DB Scheldestromen 7 april 2020? 
Besloten: de bestuurlijke ontmoeting schuift door naar een later tijdstip. 
 

11.2.b 
 

Werkbezoek DB 24 maart 2020 Brabant Water 

Besloten: het werkbezoek schuift door naar een later tijdstip. 
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Rondvraag 
 

13 
 

Sluiting 
 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 maart 2020, 
 

De dijkgraaf                                                    De secretaris-directeur 

     

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

 


