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Besluitenlijst velgadering van het dagelijks bestr¡ur 29 oktober 2O19
Aanwezig: C"J"G"M" de Vet, C.A.M. de Jong" H"P. Verrpen, C.C.F, Mureau, Th.J"J"M" Schots, C.B"M.E"
Fnanssen, A"F"M" Meuþman en I"C" Eierkens

Opcning

Rondjc lang¡ dc Yclden
Mondeling

Prc¡cntatic llerie*c van Kollenburg'Acftralitciten JZ'
Omoevingvergunning Waalwiik Zuid.
Bc¡lotcn; hct dagclijkc bc¡h¡ur (1) indicn zij bclanghcbbcnde ¡¡ (2) vocg|t
ziclr biJ dc bcrocp¡p¡oocdu¡c van de provincie cn dc gcmccntc loon op
Zand tcgcn dc omgcvingrvcrgunning.

8e¡loten: hct dagclíJk¡ bcctuur bcrpreelrt de lopcnde zaken intake
gaswinningþñidc. ilBWB.

ilota'¡ te bcsluitrrorming AB

Projcctlij*tcn tcr mandatcring yan het dagcltil<s bc¡h¡ur tot hct vcrrtrckkcn
van uitrrocringckrcdictcn in 2O2O
Aan de hand van projectlijsten met de te verstrekken uitvoeringskredieten bepaalt
het algemeen bestuur van welke investeringen de besluitvorming over de
kredietvotering in 2O2O blijft vooÉehouden aan het algemeen bestuur, Van de
overige investeringen wordt de uitvoering gemandateerd aan het dagelijks bestuur,
mits bij het toekennen van de uitvoeringskredieten r¡vordt gehandeld blnnen een
v ooraf vastgelegde onzekerheidsmarge.

Besloten (na redactionelc aanpascingen): Voorgecteld be¡luit aan het
algcmecn bestuur van 4 decembcr 2O19: Het algemccn bc¡tuur be¡luit van
wclke invcctcringen in 2O2O de besluitvorming ovcr de
krcdictvotcring blijft voorbchoudcn aan hct algcmccn bc¡tuur.

4.2 Procesvoorstel Unie van Slaterschappen
in 2018 heeft de Unie van Waterschappen naar aanleiding van het voorstel van de
Commissie Aanpassing Belastingstelsel een voorstel gedaan tot wijziging van het
belastingstelsel, Dít voorstel kon níet op het benodigde brede draagvlak rekenen van
de diverse waterschappen. Dit gold eveneens voor het waterschap Brabantse Delta.
De Unie van Waterschappen heeft daarop besloten om beraadslaging en
besluitvorming rondom dit onderwerp niet in 2018 te laten plaatshebben, maar dit
uit te stellen. Nu stuuft de Unie van Waterschappen aan de waterschappen een
procesvoorstel en opdracht voor het vervolgtraject. Het procesvoorstel ziet op de
wijze waarop het proces rondom besluitvorming van de aanpassing van het
belastingstelsel plaats zal hebben. Besluitvorming rondom dit procesvoorstel vindt
plaats in de ledenvergadering van de Uníe van Waterschappen van 13 december
2019. Een inhoudelijk voorstel is er op dit moment niet; hieraan wordt - na het
akkoord op het procesvoorstel - gewerkt.

Beslotcn: Voorgesteld beslult aan het algcmeen bectuur van 20 novcmber
2019: Het algemeen bestuur stemt (na ccn redactionele aanpassing) in
met:
1. de opdracht en het procesvoorstel van de Unie van waterschapp€ni
2. de vertcgenwoordiging van hct waterschap Brabant¡€ Dclta in de
Stuurgroep door de portefeuillchouder flnanciën, dhr. Th. Schots,
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Dc diikgra¡f zal borænsta¡nde in dc lctlenycÍgedcring uan f3 dcosnbcr
2O19 van dc Unla van Wate¡¡drappen kcnbaar makcn.

PHAruO Ocmonctr¡Uep¡ojcct P||A2USE, copc aanpasáng
PHA is een biologisdr afüreekbare kr.rrnststof die geproduceerd woldt doon bacterÍën"
Deze baclteriën kornen ook voor in de n'oolwaterzuiveringssystemen van de
watersdrappen. In het PHARIO (PHAnit Rl0olwaten) p¡lotpro¡'ect hebben de
waterschappen aangetoond dat prima PHA uit rioolwater gernaaK kan worden voon
een concuff€rende prijs. In het achterliggende jaar is gepnobeed de markt te
oveftuigen PHA te gaan maken" De markt durft de lnvestering in deze fase niet aan,
Om de rnar*t zo te ¡nteresseren dat ze investeringen wel aandu¡rren is meer
testrnateriaal nodig om toepassingen te ontwikkelen en is verdere opschaling nodig"
Dit kan gerealiseerd worden in een demonstratie installatie" De combinat¡e van
PHA uit rioolwater en PHA uit industrieel afoalwater (PHA2USE project), vvaän oor
eerder bestuurlÍjke goedkeuring is vertregen (zie 18IN027O49) is nu financieel niet
haalbaar. Een belangrijk deel van het oorspronkelijke PHARIO 2"0 proJect (maar nu
rnet financiering van de paftners (HVC, Paques) uit het PHA2USE project) lijkt wel
haalbaar. Dit project kan uitgebreid worden tot de oorspronkelijke omvang als
daarvoor externe financiering (subsidie) gevonden wordt.

Bslotcn: Voorgerteld bccluit aan het algenreen be¡tuur van 29 november
2O19: llct algcmccn bc¡tuur ¡tcmt in (na rcdactionclc aanpascingcn) mct:
l, dccln¡me aan Gen vcrccnvoudigd demon¡traticprojcct om PHARIO
vcrdcr tc ontwikkclcn. Dc declnamc ic in dc vorm van cGn
ramenw€rking¡verband (P}|A2USE) mct vicr andcrc watcr¡chappcn (Dc
Dommel, Schelde¡tromen, Holtand¡e Delta en Wetter¡kip Fry¡lân), STOWA
cn industriälc partncrc (waarondcr HVG
cn Paqucc). Voorwaardcn ziinz
o project financiering voor de minimale varlanÇ inclu¡icf eventucle
cubridicc, is ¡ondi
r gedcgcn juridicchc ¡am€nwcrkingæonstructic mcû duidcliJke govern.nßei
. gcen aanbe¡teding risico's bij waterschappeni
2. het becchikbaar gectclde uitvocring¡krediet van € 56O.OOO,- voor
PHA2USE inzetten voor het demonstratiepr$ect PHARIO 2.9 als bfdrage in
de totale projectomvang van €3.SOO.OOO,-;
3. het vcr¡trekkcn van mandaat voor hct vocrGn van dc ondcrhandelingcn
voor cen sam€nw€rkingeovereenkomst met de beoogde pattncrc
(ltaterschapp€n cn als belangrijkctc industriële paÉncr¡ HVC en Paqucr)
aan de poÉefcuillchouder. Over het re¡ultaat van dc onderhandcling wordt
in het DB besloten. Het AB wordt daarover geTnformeerd,

Aanvraag uitvoeringskrediet vervängen warmtekrachtkoppellng (WKK) op
RWZI lilaalwijk (project 8OO5OS).

De huidíge WKK ínstallatie op RWZI Waalwijk nadert het einde van de levensduur.
Vervanging is noodzakelíjk. Het simpelweg veruangen van WKK installaties die
energetisch een beperkt rendement hebben past niet meer bij de huidige tíjdsgeest,
Het waterschap werkt immers aan het verduurzamen van haar processen. In deze
nota is daarom een studie uitgevoerd naar de mogelijke varianten voor vervanging
van de WKK. Mogelijkheden zijn:
1. vernieuwing van de WKK;
2, realisatie van een eigen groen gas installatie;
3, levering van het biogas aan de naastgelegen bio-vergister Wabico (Waalwijke
Biomassa Combinatie).
Deze mogelijkheden zijn getoetst aan de maatschappelijke aspecten uit het
bestuursakkoord 2019-2023. Het leveren van biogas aan Wabico ís het goedkoopst,
het meest duurzaam en geeft een samenwerking met de markt. Dit wordt dan ook
voorgesteld als beoogde oplossing. In de nota wordt dit nader toegelicht.

Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 2O november
2019: Het algemeen bestuur stemt (na redactionele aanpasslngen) ln met:
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l. hct amrluslãr ven dc UÍK op rrzÍ Weehrfft en lscring van blog¡as aan
dc na¡SgcNcgcn firme Wal¡ioo op bacie üan Gln oonbact rnct æ¡ loopti¡d
van lOiaaç
2. yoor ncalisatic hiewan ccn uityocringplrcdlct bccdrilöaartc sücllcn uan
€ 8OO.OOO,-.

A¡nvr¡llend uitvoedngslaredict project Renovatie sluis Roodc Vaart nabff
lloerdi¡k
Ttjdens de renovatiewerkzaarnheden aan sluis Roode Vaart nabij Þ{oerdijk (AB van
L6 april 2A79, € 1"930.0f10) zijn exfa tekortkomingen geconstateerd. Vooraf zijn
uiþebreide (duik)inspecties uitgevoerd" Het projectteam gebru ilde deze inforrnatie
voor het begroten van de uitvoeringskosten. Het uitvoeringskrediet is echter
ontoereikend, omdat tijdens het demonteren extra mankementen zijn
geconstateerd: 1. nu de houten waaierdeulæn op de kade staan, blijken deze meer
aangetast te zíjn dan bij de inspectie zichtbaar was; complete vervanging is
noodzakelijþ en 2. de hefinrichting van de hefdeur blijkt technisch/mechanÍsch
vercleten op punten die bij de inspectie niet naar voren kwamen en moet in
zijn geheel worden ven angen"

Bcclotcn: Voorgcctcld bccluit aan hct algcmccn bc¡tuur van 2O novcmbcr
20t9z Hcü aþcmcen be¡ü¡ur ¡tcmt in mct hcû verctrekkcn van e 845.OOO'-
aanvullcnd uityocringclffcdict yoor het proicct Rcnovatic ¡lsi¡ Roode Vaart
nabûj ftlocrdijk.

tota'¡ ter besluitvorming DB

Vasü¡tcllen flota Bcoordeling Kansrijkc Altcrnatievcn van dc gemccntc
Drimmelen

Besluitvorming door dagelijks bestuur over het vaststellen van de Nota Beoordeling
Kansrijke Alternatieven van de gemeente Drimmelen. Tevens wordt instemming
gevraagd m.b.t. de uitwerking van de voorgestelde voorkeursalternatieven per
deelgebied.

Be¡lotcn: Hct dagclijk¡ bc¡tuur houdt dc nota aan voor be¡lsitvorming in
dc vergadering van 12 november 2Ot9.

ttl u ltifunctionccl ccntrum Hcerlc

In het bestuursakkoord "Samen beter!" spreekt het bestuur zích duidelijk uit over de
koers voor de komende víer jaar, Het waterschap wil midden in de samenleving
staan en dat komende jaren uitdragen. Híerbij staat de organisatie in verbinding met
de buitenwereld en wordt actief de dialoog gezocht en aangegaan, Op deze manier
wordt de samenwerking met de netwerppartners geintensiveerd en wordt
er gezamenlijk gewerkt gedeelde doelstellíngen. Ook worden mensen en
organisaties actief betrokken bij het waterschapswerk. Omgevingsgericht werken
vergt een moderne, innovatieve en flexibele bestuurlijke organísatie die soepel
samenwerkt met andere paftners. Deze werkwljze kan worden ondersteund door de
praktische wijze waarop er wordt gewerkt: de maníer waarop de locaties worden
ingezet en de manier waarop de locaties worden ingericht. Daarbij wordt uitgegaan
van kosteneffíciëntie, transparantie, duurzaamheid en innovatie. De wens om
modern en innovatief te kunnen werken gaat gepaard met twee praktische
aspecten: de hoge bezettingsgraad op kantoor Bouvigne en de gedeeltel'ljke
leegstand van het kantoor in Heerle. Door deze aspecten slim te combineren met de
wens tot een moderne en innovatieve werkomgeving biedt een deel van het kantoor
Heerle de mogelijkheid om te worden ingericht tot multifunctionele ruimte.

Besloten: Het dagelijks bestuur stcmt in met de realisatie van een
multifunctionele ruimte in een gedaclte van het kantoor in Heerle en stelt
daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 600.000'-.
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Voon 2019 is de verwacfiting dat de producten en diensten \roor het ovetg:ote deel
conltornn de hegroting worden uiþwoerd, Het verwadrte bedrijfsresultaat is €
565.000 voorrdelig ten opzichte van de Begrctirng 2O19" HÍerin Ís meegenornen de
venrracfite lagere belastingopbnengst van € 55O,OO0 ab gevolg van het arrest van de
Hoge Raad over de tariefdifferentiatie wef¡en" Wat beb'eft de bruto investeringen is
in de Begrcting 2019 € 58,4 miljoen opgenomen. De veruvachting bij ML 2019-3 was
€ 69 miljoen en is bij deze managernentletter b$gesteH naar € 71"6 miljoen"

Bælotcn¡ ïct dag€lijks bccb¡ur (na acn¡alicatic earagrazll stcnrt in mcrt:
1.. managemcndcltcr 2O19-a cn hct hicrin opgtcnom€n vcrradrte
bcdrijfisrccultaa$
2. hct agcndercn van managcmenËclûer 2ot,94 al¡ mcdcdcling voor hct
algenreen be¡ü¡ur van 2O novcnrbcr 2Ol9"

Intentieverklaring Gcopark Schclde Dclta

Vanaf 2OL4 wordt gebouwd aan de vorming van het Geopad< Schelde Delta. Nu
omvat het projectgebied de Brabantse Wal, het oostelijk deel van Zeeland, de
Vlaamse Vallei in Oost-Vlaanderen en oostelijke deel binnen de Provincie Antwerpen.
Het voomemen is om in oKober 2O2L æn bidbook (aanvruagdossier) in te dienen
b¡j UNESCO Parijs om in 2923 de status van UNESCO Global Geopad< te
verkrijgen. Een Geopar* kan niet bestaan zonder de steun, betrokkenheid en inzet
van tal van lokale, regionale en nationale stakeholders. Gelet hierop is een
intentievertlaring opgesteld. Waterschap Brabantse Delta is door de provincie Noord
Brabant uitgenodigd deze mede te ondeÉeken. Met het ondertekenen van de
intentievel*laring sluit waterschap aan bij een verbindende en grensoverschrijdende
agenda en een internationaal netwerk in het gebied van het Geopark Schelde Delta.

Besloten: Het dagelijks be¡tuur ¡temt in met hct ondeÉekcnen van de
intenticverklaring Gcopark Scheldc Dclta op 28 novcmbcr 2Ot9 door dc
poÉefeuillehouder G.l. de Vet.

OndcÉckcning STIKA gebiedscontract Dc Baronic 2Ot9-2O2?

Waterschap Brabantse Delta neemt sinds 2OL2 deel aan het provincíale
Stímuleríngskader Groenblauwe Diensten (STIKA). In deze regeling voor natuur- en
landschapsbeheer kunnen agrariërs en partículíeren onder andere (delen van) EVZ's
aanleggen en beheren op hun eigen gronden. Het gebíedscontract voor deelgebied
De Baronie is eind 2018 afgelopen. Inmiddels ligt er een nieuw gebiedscontract voor
de període 20L9-2O23. Middels ondeftekenín9 van het gebiedscontraet zet het
waterschap haar bijdrage en inzet in de regeling voott.

Besloten: Het dagclijke bcstuur ¡tcmt in mct ondcÉckening van hct STIKA
gebiedscontract Dc Baronie 2Ot9-202íl cn mandatcert DB-lid dc hcer H,P.
Verroen om deze te ondertekenen.

Ovcrdracht rioolgcmaal Bo¡¡chcnhoofd

Al in 2Ot2 is het besluit genomen om het ríoolgemaal Bosschenhoofd te renoveren
en te vergroten qua capacíteit, Daarna zou het rioolgemaal in aanmerking komen
voor overdracht van de gemeente Halderberge naar het waterschap. Dit is
vastgelegd in het afvalwaterakkoord van 2013 tussen de gemeente en het
waterschap, Het ríoolgemaal is inmiddels gerenoveerd en vergroot. De volgende
stap is de overdracht, De intentie van beide partiJen is altijd geweest dat het
rioolgemaal in beheer en eigendom "om niet" naar het waterschap zou worden
overgedragen. Met deze adviesnota, die ook aan het college van
Halderberge wordt voorgelegd, wordt dit bekrachtigd,
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Ecclden: HGt dagcliiks bccürur ctäñt in mct hct -orn nielF ovcrrrcnrcn van
hct bchecr, ondcrftq¡d cn hct ç¡gpndom van hct gcrcnoncudc rioolgernaal
Bæsdrcnhooff door hct wilerdrap.

fhdcdclingcn

Samenrc*ing gemeente Rucpl¡en cn Wdercc{rap Brabantce Dclta
ocnhrmplan kerrr Rucphcn
Ecsloten: HGû dägpl¡¡ks besh¡ur neenrt de mcdcdcling voor kcnnicgcving
aan.

Ingekomcn str¡ld¡en

Bcspreking erternc vcrtegenwoordiging
Bcclotc¡r: Hct dagclijkc be¡tuur ncemt dc ritnodigingcn voor kcnnicAcving
aan rn .tünt af wic dcclnccnrt.

- DB lid De Jong is aanwczig op 7 novembcr 2Ol9 bij de BO PFAS
toord-Brabant in Dcn Boccfi;

- Er zijn gcen DB lcden aanwezig bij dc UvUY Excur¡ic Dclta Aanpak
Waterkwalitcig

- DB lcdcn Vcrrocn cn Fran¡¡cn ziin aanvtczlg bij Talk of thc Town,
Stad cn Rcgio, Omgcvingcvicic op 13 novcmbcr 2Ot9 in Srcda;

- DB lcdcn Fran¡icn cn Dc Vct zijn aanuczig bij Brabant Ontmocû op
27 noyembc¡ 20tg in Dcn Bosch;

- DB lid frlureau ir zo mogeliJk aanwezlg bû dc UvW Sllbconferentie op
29 novcmbcr 2O19.

Besluitenlijct vcrgadering dageliJkc bestuur 15 oktober 2O19
Bc¡loten¡ Hct dagcliJk¡ be¡tuur ¡telt dc bcrluitcnliJ¡t van 15 olGobcr 2Ol9
vact en ncemt dc actielijst voor kennirgcving aan,

Thema-onderwerpcn DB cn AB
Besloten: Het dageliJks bestuur n€emt de thema-onderwerpen DB en AB
voor kennisgeving aan,

Besloten¡ het dageliJks bestuur onderschrijlt dat de veranturoordcliJkheld
tot hct inschakclen van cxternc sprckers/axpeÉs bij thema-avondcn bij dc
sccretaris-dircctcur berust. Dat laat onvcrlct dat AB-lcdcn ruggerticr
kunnen doen voor externe sprekers/experts. De secretarlc-dlrecteur houdt
biJ dc suggectic daartoc voor ogen of de aangcdragcn sprcker biJ kan
dragen aan dc algshole/inhoudclijkc di¡cus¡ic.

Vergadering algcmeen bc¡tuur

Actielijst vergadering algcmcen bcstuur 23 oktober 2019
Besloten: Het dageliJks bestuur nçemt de actie- en toezeggingcnliJst van
het algemeen bestuur dd, 23 oktober 2O19 voor kennlsgevlng aan.

Nabesprcking vergadering algcmecn bcstuur 23 oktobcr 2Ot9
Mondeling

Gonccpt-agenda vergadering algcmcen be¡tuur 2O november 2019
Besloten: llet dageliJks bestuur neemt de concept-agenda voor
kennisgeving aan.

Rondvraag
Mondeling
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