
Besluitenlijst dagelijksbestuur 11 februari 2020
Aanwezig: 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 en A.M.W.J.H. Merks
Afwezig met kennisgeving: C.J.G.M. de Vet

Zaaknr. : 263791
Kenmerk : 263792

1 Opening

2 Rondje langs de velden
Niet aan de orde.

3 Thema behandeling
Niet aan de orde.

4 Nota’s te besluitvorming AB

4.1 Versnelling strategische grondbeschikbaarheid 

Besloten: De nota wordt teruggetrokken en wordt ook niet geagendeerd voor 
de vergadering van het algemeen bestuur.

4.2 Anticiperende grondaankoop gebiedsontwikkeling Halsters Laag 
Deze nota gaat over de anticiperende aankoop van 4 agrarische percelen in Bergen op 
Zoom ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Halsters laag/Oudland. Deze agrarische 
percelen zijn onderdeel van een agrarische bedrijf. Samen met het Groen Ontwikkelfonds 
wordt het totale agrarische bedrijf aangekocht.
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: 
Het algemeen bestuur stemt in met de anticiperende grondaankoop van de 
volgende percelen:
Perceel 1: 11.34.30 ha, koopsom € 91.324,- k.k.;
Perceel 2: 3.23.50 ha, koopsom € 219.980,- k.k.;
Perceel 3: 0,6910 ha, koopsom € 46.988,- k.k.;
Perceel 4: 15,7260 ha, koopsom € 1.069.368,- k.k..;
Totale oppervlakte 21.99.50 ha grond, voor een totale koopsom van € 
1.427.660,-.

4.3 Het Waterschapshuis: Zienswijze op actualisatie begroting 2020 en primaire 
begroting 2021
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de afspraken in de
Gemeenschappelijke regeling van het Waterschapshuis biedt het dagelijks bestuur van 
Het Waterschapshuis de actualisatie van de begroting 2020 en de primaire begroting 
2021 aan. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te 
nemen en te reageren met een zienswijze. In deze nota worden twee begrotingen 
besproken: de actualisatie van de begroting 2020 (reguliere 1e begrotingswijziging 
2020)en de primaire begroting 2021 van Het Waterschapshuis
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: 
Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord 
in de bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis.

5 Nota's ter besluitvorming DB

5.3 Vervanging beschoeiing wijk Elzenerven, Sprang-Capelle 
Besloten: De nota wordt teruggetrokken.

5.4 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 



-2-

illegaal beweiden met grootvee.
Besloten: Het DB stemt in met de aanpak voor het beëindigen van de beweiding 
met grootvee op de primaire en regionale waterkeringen, dit met uitzondering 
van beweiding met grootvee op klimaatrobuuste, verheelde keringen ( een 
voorbeeld is de mogelijke, toekomstige situatie bij Weimeren). Beweiding op 
keringen is en blijft alleen mogelijk met schapen en geiten.

6 Niet aan de orde

7 Mededelingen

7.1 Businesscase centralisatie Aquon

Besloten: 
 Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: Het 

algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
 De bussinesscase ligt ter inzage voor AB-leden via de besloten groep op 

Spraakwater.

8 Ingekomen stukken

8.1 Operationele oefening Gevolgen Inzet waterberging Volkerak Zoommeer 
Donderdag 14 november tot en met vrijdag 22 november 2019 

Besloten: 
 Het dagelijks bestuur neemt het evaluatierapport voor kennisgeving 

aan.
 Het rapport met mededeling agenderen voor het AB van 25 maart 2020.

8.2 Brief Unie van Waterschappen 'Proces vacatures Unie van Waterschappen' 

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

8.3 Vragen Citizen Science-project ‘Vang de watermonsters’ van Natuur & Milieu en 
ASN Bank (doorgeschoven vanuit DB 4 februari)

Besloten: 
 Het DB stemt in met het antwoord.
 Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: Het 

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

8.4 Brief de heer Van der Kallen 'Waterschapsobjecten' 

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de heer Van der Kallen voor 
kennisgeving aan en stemt in met het antwoord.

8.5 Brief BVOR 'Lokale verwerking van maaisel' (doorgeschoven vanuit DB 4 
februari)

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de BVOR voor kennisgeving 
aan en stemt in met het antwoord.

8.6 Brief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 'Zwemwaterlocatie De Binnenschelde 
in de gemeente Bergen op Zoom' 

Besloten: 
 Het DB stemt in met het antwoord.
 Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: Het 

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

8.7 Motie algemeen bestuur waterschap Amstel Gooi en Vecht 'Rekenkamerfunctie 
van waterschappen'.
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Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: 
Het algemeen bestuur neemt de motie en de brief voor kennisgeving aan.

9 Bespreking externe vertegenwoordiging 
Besloten: 

1. Uitnodiging Regio Hart van Brabant - Radenavond REKS op 12 februari 
2020: vervanginggeregeld via Waterschap De Dommel.

2. Uitnodiging Dijkwerkersdag 2020 (HWBP voor sterke dijken) op 16 april 
2020: DBlid Cécile Franssen kijkt of er ruimte is in haar agenda.

3. Uitnodiging Water Innovation Europe, thema: “A water-smart society for 
a European green deal” op 17 en 18 juni 2020: afzeggen door 
bestuurssecretariaat.

10 Besluitenlijst en actielijst vergadering dagelijks bestuur 21 januari 2020 
Besloten: 

 Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 21 januari 2020 vast.
 Actielijst punt 9 over bespreking met Scheldestromen over projecten 

rondom effluent. Dit vindt plaats op 4 maart 2020.
 Actielijst Punt 13 AB-bezoek aan Rietkrekenproject Nieuw Vossemeer: 

niet via een thema AB maar nagaan of dit past in het traject 
Waterbeheerplan.

 Actielijst punt 19 Voortgang assestmanagement aanvullen met 
Watersystemen.

 Het DB stelt de gewijzigde actielijst vast.

11 Algemeen Bestuur

11.3 Actie- en toezeggingenlijst algemeen bestuur 29 januari 2020 
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst voor 
kennisgeving aan.

12 Thema onderwerpen DB en AB

Besloten: 
 Het Koetshuismoment op 26 februari 2020 wordt doorgeschoven naar 

een later moment en wordt niet vervangen door een ander thema.
 Het dagelijks bestuur neemt het schema voor kennisgeving aan.

13 Memo samenhang tussen vier adviesnota’s over de projecten Westelijke 
Langstraat en Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk (nieuw, afspraak vanuit 
DB 4 februari)
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de memo. Deze wordt als 
voorloper toegevoegd aan de vier adviesnota’s over de projecten Westelijke 
Langstraat en Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk.

14 Agenda AB 26 februari 2020

Besloten: voor de goedgekeurde AB-agenda zie bijlage bij deze besluitenlijst.

15 Rondvraag

16 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 februari 2020.
De dijkgraaf De secretaris-directeur

drs. C.J.G.M. de Vet dr. A.F.M. Meuleman
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Bijlage Goedgekeurde AB-agenda

Agenda Algemeen Bestuur 2019-2023
Datum 26-02-2020
Tijd 19:30 - 22:00
Locatie Kapel
Voorzitter Kees Jan de Vet
Omschrijving Er is 26 februari geen Koetshuismoment.

1 Opening

2 Spreekrecht
Er hebben zich nog geen insprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.1 Ontvangst nieuwe voorzitter Rekenkamercommissie en eedaflegging
Mondeling

3.1.a Rapport Rekenkamercommissie Nazorgonderzoek Integraal werken 
waterschap Brabantse Delta
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt het rapport van de Rekenkamercommissie 
voor kennisgeving aan.

3.2 Zuid Westelijke Delta 
(wegens actualiteit wordt deze nota een nazending)

3.3 Oplegnotitie adviesnota's Westelijke Langstraat en Aanpassen 
Waterhuishouding Waalwijk
Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de oplegnotitie voor kennisgeving aan.

3.3.a Vaststelling projectplan Waterwet mitigerende maatregelen Westelijke 
Langstraat
Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de nota van zienswijzen en de nota van wijzigingen Projectplan Waterwet 
‘Westelijke Langstraat’ en stelt deze vast;
2. het projectplan Waterwet ‘Mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat’ en stelt 
dit vast.

3.3.b Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)
Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur stelt het besluit partiële herziening peilbesluit 
Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) met bijlagen vast.

3.3.c Vaststelling projectplan Waterwet project Aanpassen Waterhuishouding 
Waalwijk
Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de vaststelling van het projectplan, 
waarna voor belanghebbenden de mogelijkheid voor het indienen van een bezwaar 
openstaat.

3.3.d Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen 
Waterhuishouding Waalwijk)
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Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur stelt Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-
Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk) met bijlagen vast.

4 HAMERSTUKKEN

4.1 Wijziging van Gemeenschappelijk regeling Het Waterschapshuis naar 
aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Portefeuillehouder: Hans Peter Verroen

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de wijziging van artikel 35 lid 2 in Gr 
HWH.

4.2 Het Waterschapshuis: Zienswijze op actualisatie begroting 2020 en 
primaire begroting 2021
Portefeuillehouder: Hans Peter Verroen

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde zienswijze zoals 
verwoord in de bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis.

4.3 Anticiperende grondaankoop gebiedsontwikkeling Halsters Laag
Portefeuillehouder: Niels Mureau

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de anticiperende grondaankoop van de 
volgende percelen:
Perceel 1, 11.34.30 ha, koopsom € 91.324,- k.k.;
Perceel 2, 3.23.50 ha, koopsom € 219.980,- k.k.;
Perceel 3, 0,6910 ha, koopsom € 46.988,- k.k.;
Perceel 4, 15,7260 ha, koopsom € 1.069.368,- k.k..;
Totale oppervlakte 21.99.50 ha grond, voor een totale koopsom van € 1.427.660,-.

5 NOTULEN EN BESLUITENLIJST
Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie- en 
toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 18 december 2019 vast.

6 RONDVRAAG
Mondeling

100 Bijlage behorende bij de vergadering van het algemeen bestuur van 26 
februari 2020
Mededelingen en Ingekomen stukken worden alleen besproken als dat bij de 
technische vragen is aangegeven.

100.1 Mededeling Businesscase centralisatie Aquon
Portefeuillehouder: Hans Peter Verroen

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

100.2 Vragen Citizen Science-project ‘Vang de watermonsters’ van Natuur & 
Milieu en ASN Bank
Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief en de DB-reactie voor 
kennisgeving aan.

100.3 Brief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 'Zwemwaterlocatie De 
Binnenschelde in de gemeente Bergen op Zoom'
Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief en de DB-reactie voor 
kennisgeving aan.
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100.4 Motie algemeen bestuur waterschap Amstel Gooi en Vecht 
'Rekenkamerfunctie van waterschappen'
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

100.5 Brief de heer Ramaekers 'Verzoek en informatie met betrekking tot 
dijkverhoging Bastion Terheijden'
Portefeuillehouder:

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief, het addendum en de DB-reactie voor 
kennisgeving aan.


