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Nota's ter besluitvorming AB

Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet EVZ boomkikker Gilze en Rijen
i.v.m. sanering bodemverontreiniging

In het kader van de omgevingsvergunning is veldonderzoek uitgevoerd naar niet
gesprongen explosieven en archeologie, Bij dat onderzoek is op een aantal locaties
asbest op en net onder het maaiveld aangetroffen. Tevens zijn in een voormalige
bomkrater enkele vaten met een teerachtige substantie aangetroffen.
Op basis van een nader onderzoek naar de dumpingen is geconcludeerd dat op een
2-tal locaties sprake is van ernstige bodemverontreiniging. De verontreiniging blijft
beperkt tot de bovenste 0,2 a 0,25 meter van het bodemprofiel.
Bodemverontreiniging met teerproducten lijkt beperkt; niet bekend is of onder de
vaten sprake is van een verontreiniging.
Het bevoegd gezag stemt in met een door het waterschap opgesteld saneringsplan;
de saneringswerkzaamheden dienen plaats te onder milieukundige begeleiding'
De verontreinigingen zijn aangetroffen in een bosperceel dat in eigendom is bij
Staatsbosbeheer (SBB). SBB is een projectpartner en heeft de strook grond
beschikbaar gesteld om in te richten t.b.v. de EVZ. Met gemeente en SBB worden
gesprekken gevoerd over dekking van de kosten, die samenhangen met de
aangetroffen verontreinigingen. Het beschikbare krediet voorziet niet in de kosten,
die direct samenhangen met de verontreinigingen en de sanering ervan. Met deze
nota wordt het AB gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen. Het extra
krediet voorziet ook in een nader onderzoek naar stikstofdeposities tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden én in onderzoek naar verontreinigingen met PFAS'
Besloten: het voorstel wordt aangehouden.

Vaststellen Nota Voorkeursalternatief van de gemeente Drimmelen

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 heeft een groot maatschappelijk belang en veroorzaakt
bij doorbraak grote vervolgschade. Voor het beheersgebied 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. ln 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 bevind zich in de ontwerpfase, 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
(vastgesteld in db van 15 mei 2018). Van hieruit zijn in beeld gebracht: de
mogelijke oplossingen, de kansrijke alternatieven (vastgesteld in db van 31
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oktober 2018), de beoordeling van de kansrijke alternatieven (vastgesteld in db van
12 november 2OL9) en het voorkeursalternatief. De Voorkeursalternatieven (VKA's)
van de afgekeurde dijkvakken van de gemeente Drimmelen, kern
Terheijden liggen voor ter besluitvorming aan het algemeen bestuur. Met deze
vaststelling wordt de eindmijlpaal bere¡kt van de ontwerpfase.
Besluitvorming met betrekking tot de voorkeursalternatieven van de afgekeurde
dijkvakken die zijn gelegen in de gemeenten; Moerdijk, Steenbergen, Breda en
Etten-Leur heeft plaats gevonden in het algemeen bestuur van 23 oktober 2019. Het
algemeen bestuur heeft alle voorkeursalternatieven vastgesteld met uitzondering
van het VKA van Breda- Haagsche Beemden. Momenteel vindt een nadere
uitwerking van de alternatieven plaats. Zodra dit is afgerond wordt aan het AB een
voorstel ter besluitvorming aangeboden.
Besloten (na redactionele aanpassingen): Voorgesteld besluit voor het
algemeen bestuur van 18 december 2O19: Het algemeen bestuur stemt in
met vaststelling van de Nota Voorkeursalternatief van de gemeente
Drimmelen.
DB l¡d Mureau wordt geacht tegen het besluit te hebben gestemd.

Aanvraag aanvullend krediet Bijdrage Hoogwaterbeschermings- programma
2019
Het waterschap is conform de afspraken uit het Bestuursakkoord Water verplicht
jaarlijks een financiële bijdrage te betalen aan het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vanuit de Unie van Waterschappen zijn op 18
september nieuwe ramingen voor de HWBP bijdragen 2019 - 2022 bekend
gemaakt. Voor 2019 zal er nog een eindafrekening komen van ongeveer € 1 Mio en
een factuur voor de indexatie van het bedrag dat dit jaar al in rekening is gebracht.
In totaal is er € 1,1 Mio extra krediet nodig. In deze nota wordt het benodigde extra
krediet aangevraagd voor het kalenderjaar 2019
Besloten¡ Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december
2O19: Het algemeen bestuur stemt in met het ophogen van het
uitvoeringskrediet van € 7.4OO.0O0,- naar € 8.50O.OOO,- om de vastgestelde
bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het jaar 2O19 te
kunnen betalen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Financieel normenkader 2O19 en Masterplan VIC 2Ol9

Jaarlijks dient het controleprotocol en financieel normenkader ten behoeve van de
accountantscontrole te worden geactualiseerd en vervolgens door het AB te worden
vastgesteld. In het controleprotocol wordt vastgelegd wat de reikwijdte en rol van de
accountant is bij de accountantscontrole. Het financieel normenkader bevat alle
actuele externe wet- en regelgeving en alle door het eigen AB vastgestelde
regelingen met een financieel karakter.
Op basis van een interne beoordeling en een externe toets van de accountant is het
oude normenkader geactualiseerd. Alle gewijzigde regels in het normenkader zijn
geel gearceerd, nieuwe regels zijn groen gekleurd. Verwijderde regels staan apart
vermeld, Tevens wordt het controleprotocol ter goedkeuring
aangeboden. Dit is met ingang van de jaarrekeningcontrole 2019 licht gewijzigd
omdat de interne controle voortaan intern binnen het waterschap is georganiseerd.
Met ingang van 2019 wordt de verbijzonderde interne controle binnen het
waterschap zelf opgepakt. Hiertoe is een Masterplan VIC geschreven, In het
masterplan worden de kaders voor de interne controle voor een specifiek jaar
beschreven,
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december
2019: Het algemeen bestuur stemt in met het financieel normenkader 2O19
en het gewijzigde controleprotocol 2O19.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het Masterplan Verbijzonderde
Interne Controle (VIC) 2019.
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De werkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling heeft een voorstel ontwikkeld voor het
toekennen van een jaarlijkse vergoeding aan de fracties van het algemeen bestuur
Uit een rondvraag langs de fracties bleek hier behoefte aan te zijn. Het voorstel
wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Na één jaar
wordt de verordening geëvalueerd.

Besloten: het voorstel wordt aangehouden.

Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 2
Kleinere partiële herzieningen van peilbesluiten worden geclusterd voor vaststelling;
twee keer per jaar worden deze voorgelegd. Het nu voorliggende besluit betreft
cluster '2019 fase 2'. Het omvat twee locaties; in peilbesluit Oosterhout-Waalwijk en
in peilbesluit Moerdijk. Het betreft vooral doordachte bestendiging van
praktijksituaties, waarvoor geen inrichtingsmaatregelen nodig zijn gebleken. Met
deze herziening actualiseert het waterschap zijn peilbesluiten en lost door
belanghebbenden ervaren knelpunten in het peilbeheer op, op een met hen
afgestemde manier. Het ontwerpbesluit heeft van 19 september tot en met 31
oktober 2019 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Het besluit is
aangepast naar aanleiding van deze zienswijzen.
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december
2O19: Het algemeen bestuur stelt het besluit partiële herziening
peilbesluiten 2O19 fase 2 vast.

Nota's ter besluitvorming DB

Arbeidsovereenkomsten met huidig personeel
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren verhuizen de arbeidsrelaties bij
waterschappen per 1 januari 2020 van het publieke ambtenarenrecht naar het
civiele arbeidsrecht. Eén van de veranderingen hierbij is dat arbeidsrelaties niet
meer via eenzijdige aanstellingen tot stand komen maar via een tweezijdige
arbeidsovereenkomst. Voor de zittende medewerkers ontstaat van rechtswege een
arbeidsovereenkomst, maar het verdient de voorkeur om met elke medewerker een
schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
- het aangaan van een schriftelijke arbeidsovereenkomst met alle zittende
medewerkers, zijnde:
* alle medewerkers die op 26 november 2019 een aanstelling hebben bij
waterschap Brabantse Deltai en
* alle medewerkers die in de periode van 27 november 2O19 tot l januari
2O2O worden aangesteld bij waterschap Brabantse delta;
- het verlenen van volmacht door de dijkgraaf aan de afdelingshoofden om
namens het waterschap deze arbeidsovereenkomsten te ondertekenen.

Rol en bijdrage waterschap voor project Nieuwe Mark waterschap
De gemeente Breda heeft een brief gestuurd met het verzoek aan het waterschap
om officieel partner te worden van het project "Nieuwe Mark". Daarnaast stelt de
gemeente een financiële bijdrage voor van circa 1,2 miljoen. Besloten: Het
dagelijks bestuur heeft de intentie om onder voorbehoud van
besluitivorming in het algmeen bestuur een rol en bijdrage te leveren aan
het project Nieuwe Mark.
Mededelingen

Verslag China november 2019
Besloten¡ Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december
2O19: Het algemeen bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

Ingekomen stukken

Gemeentelijk rioleringplan Bergen op Zoom
Besloten¡ Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie PvdA en de
DB-reactie voor kennisgeving aan.
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L2 Sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10

De dijkgraaf de secretaris-d

Brief Het Waterschapshuis Kaderbrief 2021
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december
2O19: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

Vragen Merkske - fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen en DB-
react¡e
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 18 december
2O19: Het algemeen bestuur neemt de vragen en de DB-reactie voor
kennisgeving aan.

Brief Unie van Waterschappen 'Bestuurlijke reactie voorstel aanpassing
belastingvoorstel'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.

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

1. De dijkgraaf gaat naar VNO-NCW Brabant Zeeland en Klimaatstroom
Zuid op 3 december 2O19 in Dinteloord;

2. Er gaan geen DB leden naar de bijeenkomst Raad van Advies Van
Gogh Nationaal Park op 4 december 2O19;

3. De dijkgraaf en DB lid Mureau gaan op l0 december 2O19 naar de
Week van de Toekomst in Bredai

4, DB l¡d Mureau gaat naar de netwerkdag Veiligheidsregio VRMWB op
12 december 2019 in Breda;

5. DB l¡d De Jong gaat naar UvW waterinnovatiefestival op 12
december 2019 in Utrecht;

6. DB I¡d Franssen sluit aan bij de Ontwikkeldag regio Hart van Brabant
op 18 december 2019 in Tilburg;

7. De dijkgraaf gaat naar het afscheid van Paul Erkelens op 18
december 2O19 in Sneek;

8. DB l¡d Franssen gaat naar de bijeenkomst DPRA Zuid-Nederland op
18 december 2O19 in Den Bosch;

9. DB lid Verroen sluit in de ochtend aan bij het symposium
Biodiversiteit en Leefgebieden op 19 december 2019 ¡n het
provinciehuis;

10. DB lid Verroen gaat naar de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het
Bijenlandschap West-Brabant op 19 december 2019 in D¡nteloordi

11. DB lid Mureau gaat naar de conferentie Slibeindverwerking op t7
ianuari 202O in Utrecht;

12. De dijkgraaf en DB-lid Verroen gaan naar Brabants Landschap
bijeenkomst rondom stikstofcrisis op 30 januari 2O2O¡

13. DB lid De Jong gaat naar HAS food experience op 4 februari 2O2O in
Den Bosch.

Rondvraag
Mondeling

2019

Ç4. M. de Vet
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