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Opening 
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09.00 - 10.30 uur Themabehandeling 
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Nota's ter besluitvorming AB 

-- 
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Nota's te besluitvorming DB 
 

5.1 
 

Bijdrage WBD aan Van Gogh Nationaal Park (VGNP) 
Op 10 oktober 2019 hebben wij de Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh 

Nationaal Park i.o. (VGNP) ondertekend. Op basis daarvan is gewerkt aan het 
concept-masterplan VGNP. Dit plan wordt ter instemming aan de samenwerkende 
partners aangeboden. Met instemming omarmt het waterschap het gedachtengoed 
van VGNP. Dit gedachtengoed sluit aan bij de ambitie die het waterschap heeft ten 
aanzien zijn rol en taak in West- en Midden Brabant. Aan het waterschap wordt 
gevraagd om voor een periode van 3 jaar (2021 tm 2023) een jaarlijkse bijdrage 

te leveren ter grootte van € 12.500,--. 
 
Besloten: Het dagelijks bestuur: 
1. stemt in met het Concept-Masterplan Van Gogh Nationaal Park; 
2. geeft instemming aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de 

formele aanvraag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) te doen; 

3. spreekt de intentie uit om de samenwerking te continueren na het 
verkrijgen van de status; 
4. stemt in beginsel in met de geraamde structurele partnerbijdrage (ter 
grootte van €12.500,--) voor een periode van tenminste 3 jaar (2021-2022-
2023); 
5. informeert via de stuurgroep de andere samenwerkingspartners over dit 
besluit. 
 

5.2 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet werken aan zes stuwen in kader van DHZ 
In het werkprogramma Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) uit 2015 hebben 
waterbeheerders in Brabant en Limburg een gezamenlijke de ambitie uitgesproken 
om zoetwater op de zandgronden langer vast te houden en daarmee klimaat 
robuuster te zijn in de toekomst. Dit is vastgelegd in de kaders 
waterbeschikbaarheid waterschap Brabantse Delta 2017-2021. Om in deze 

duurzame ontwikkeling te voorzien is het robuuster maken van het watersysteem 
voor zoetwater gewenst. Met automatisch werkende, aangepaste en vernieuwde 

stuwen kan beter ingespeeld worden op weersomstandigheden en de 
hydrologische situatie van het gebied (droogte/wateroverlast). 
Met deze adviesnota wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd om zes stuwen aan 
te passen, te vernieuwen en te automatiseren zodat met deze stuwen een 
robuustere waterhuishouding wordt gecreëerd voor de achterliggende gebieden. 

  
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met: 
1. de uitvoering van de werkzaamheden aan een zestal stuwen in kader van 
DHZ; 
2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 805.000. 
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5.3 
 

Vervanging beschoeiing wijk Elzenerven, Sprang-Capelle 
In deze nota wordt het burgerparticipatietraject in de wijk Elzenerven in Sprang-
Capelle toegelicht dat is ontstaan binnen het project Sloten, oevers en dijken op 

orde (SODO). Daarnaast vindt via deze nota bestuurlijke besluitvorming plaats over 
de wijze waarop de beschoeiing in de wijk Elzenerven in Sprang-Capelle op termijn 
(de eerstvolgende keer) wordt vervangen 
Besloten: Het dagelijks bestuur houdt de nota ten behoeve van nadere 
informatie omtrent het overgangsrecht aan.  
 

5.4 
 

Keuze accountant werkgeversvereniging Vereniging werken voor 
waterschappen (Vwvw) 

Als lid van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) wordt Brabantse Delta 
in een schriftelijke ledenraadpleging gevraagd om in te stemmen met de keuze voor 
Alfa Accountants B.V. gevestigd aan de Van Siburgstraat 24, 3863HW Nijkerk, voor 
de controle van de jaarrekening 2019 van de Vwvw. Alfa Accountants B.V. is de 

huisaccountant voor de Unie van Waterschappen, waar de administratie 
van de Vwvw is ondergebracht. Dit maakt dat de keuze voor Alfa Accountants B.V. 

bevorderlijk is voor de eenduidigheid en efficiency van de controles. 
 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de keuze voor Alfa 
Accountants B.V., gevestigd te Nijkerk, voor de controle van de 
jaarrekening 2019 van de Vereniging werken voor waterschappen. 
 

5.5 
 

Ontwerp projectplan 'Maatregelen Waterakkoord Bath-Oost' 
Voor het gebied Bath Oost is in 2014 een waterakkoord gesloten met waterschap 

Scheldestromen, met hierin o.a. wederzijdse afspraken over het uitvoeren van 
maatregelen om wateroverlast en waterschaarste te verminderen. Om de 
maatregelen te kunnen uitvoeren is een projectplan opgesteld ingevolge artikel 5.4, 
eerste lid van de Waterwet. De vijf maatregelen zijn opgenomen in het projectplan 
Waterwet ‘Maatregelen waterakkoord Bath-oost’. 
 
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt het projectplan Waterwet ‘Maatregelen 

waterakkoord Bath-Oost’ in ontwerp vast ten behoeve van de inspraak. 
 

6 
 

Mededelingen 
 

6.1 
 

Nevenwerkzaamheden en financiële belangen medewerkers 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving 
aan. 
 

7 
 

Ingekomen stukken 
 

7.2 
 

Programmavoorstel Dijkgraven (vier seizoensmodules 2020) 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het programmavoorstel voor 
kennisgeving aan. 
 

7.3 
 

Brief ministerie Infrastructuur en Waterstaat 'Toetreding nieuwe partijen 
tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 maart 2020: Het 

algemeen bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan. 
 

7.4 
 

Brief Tweede kamer inzake lokale verwerking maaisel 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor 
kennisgeving aan. 
 

7.5 
 

Brief fractie Partij voor de Dieren ''Direct Duidelijk' en DB-reactie 
Besloten: Het dagelijks bestuur houdt de brief ten behoeve van wijzigingen 
in de DB reactie aan.  
 

8 
 

Bespreking externe vertegenwoordiging 
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodigingen voor kennisgeving 
aan en stemt af wie er heen gaan. 

- Het bestuurssecretariaat meldt het dagelijks bestuur af voor de 
sectorbijeenkomst Stichting lerend platform energie & omgeving op 

3 maart 2020; 
- Het bestuurssecretariaat meldt het dagelijks bestuur af voor de het 

interbestuurlijke werkplaatsconferentie vitaal platteland op 19 
maart 2020; 

- DB lid Verroen is aanwezig op 31 maart 2020 bij de bijeenkomst Van 
pachtgrond naar pRachtgrond in Biezenmortel; 

- De dijkgraaf en DB lid De Jong zijn op 6 april 2020 aanwezig de 

Steenwegsessie Droogte in Utrecht;  
- DB lid Schots is aanwezig bij de ledenvergadering NBWB op 1 juli 

2020 
 

9 
 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 4 en 11 februari 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten na redactionele 

wijzigingen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) vast. 
 

10 
 

Algemeen Bestuur 
 

10.1 
 

Terugblik thema AB 12 februari 2020 
Mondeling 
 

10.2 
 

Vergadering algemeen bestuur 26 februari 2020 
Mondeling 
 

10.3 
 

Actie- en toezeggingenlijst vergadering algemeen bestuur 29 januari 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst na 

redactionele aanpassingen voor kennisgeving aan. 
 

10.4 
 

Thema onderwerpen DB en AB 
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de thema onderwerpen DB en AB 
voor kennisgeving aan. 
 

11 
 

Rondvraag 
Mondeling 
 

12 
 

Sluiting 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 maart 2020, 
 
De dijkgraaf    de secretaris-directeur, 
 
w.g.     w.g. 

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


