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 Opening 
 

2 
 

 Actualiteit 
 

3 
 

 Doorkijk periode tot en met 6 april 
 

4 
 

 Thema behandeling 
 

5 
 

 Nota's ter besluitvorming AB 
 

5.1 
 

 Vaststellen voorkeursalternatieven Verbetering Regionale Keringen - 
Mark Dintel Vliet 
 
Besloten: na redactionele aanpassingen wordt het voorstel in het DB 

van 14 april 2020 besproken.  
 
 

5.2 
 

 Aanvraag krediet voor de Planuitwerkingsfase, Verbetering Regionale 
Keringen - MDV 
 
Besloten: het voorstel wordt in het DB van 14 april 2020 besproken.  
  
 

5.3 
 

 Vaststelling projectplan Weimeren, fase 1 
 
Het projectplan heeft betrekking op het deelgebied Weimeren van het project 
Noordrand Midden (NRM). Het project behelst natuurontwikkeling in 
combinatie met het hydrologisch herstel van de natte natuurparel (KRW-
maatregel) en het verbeteren van de kering.  
Het nu voorliggende projectplan betreft een nadere uitwerking van de 

inrichtingsmaatregelen voor het oostelijk deel van Weimeren, fase 1. De 
gronden waar de maatregelen uitgevoerd worden, zijn in bezit van 
Staatsbosbeheer. Het resterende deel van Weimeren (fase 2) wordt uitgevoerd 
zodra die gronden beschikbaar zijn. Vanwege de omvang van de 
afgravingsmaatregelen (ontgronding), die groter is dan 25 ha, is een Milieu 
Effect Rapport (MER) vereist. In het MER worden de milieu effecten van de 

voorgenomen inrichting beschreven. Het bijgevoegde MER “Noordrand Midden 
– deelgebied Weimeren” dient beschouwd te worden als een onderbouwing bij 
het projectplan en heeft daarom met het ontwerp projectplan ter visie 

gelegen. Er zijn 9 zienswijzen ingediend, waarvan één ambtelijk. De 
zienswijzen hebben vooral betrekking op recreatieve ontsluiting van het gebied 
en op vermeende effecten op naastliggende landbouwpercelen, en 
op mogelijke overlast gedurende de uitvoering. In bijgevoegde nota van 

zienswijzen zijn de zienswijzen van een reactie voorzien. Het projectplan is 
naar aanleiding van de zienswijzen op een aantal punten redactioneel 
aangepast. 
 
Besloten (na redactionele aanpassingen): Voorgesteld besluit aan het 
algemeen bestuur van 22 april 2020: Het algemeen bestuur neemt 
kennis van de Nota van zienswijzen en stelt het projectplan Waterwet 

“Inrichingsmaatregelen Natuurontwikkeling Weimeren, fase 1” vast. 
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6.2 
 

 Bestuurlijke verantwoordingsrapportage BGT 2019 
 
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een belangrijk onderdeel 
van het stelsel van basisregistraties, welke als doel heeft om de hele overheid 

gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige 
topografie van Nederland. Ook waterschappen zijn bronhouder van de BGT. 
In het kader van Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving (KTH) vindt er 
jaarlijks een zelfcontrole plaats. Aan de hand van de gegevens uit de 
zelfcontrole wordt een rapportage gegenereerd. Deze rapportage 
wordt gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als formeel 

toezichthouder. Waterschap Brabantse Delta scoort op alle onderdelen boven 
de gestelde norm van 75%. 
 

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage BGT 2019. 
 

6.3 
 

 Aanvraag uitvoeringskrediet vervangen omloopranden rwzi 

Dongemond en Rijen 
 
Diverse omloopranden op de rwzi Dongemond en rwzi Rijen dienen vervangen 
te worden. Na het vervangen van de omloopranden worden deze weer voor 20 
jaar gegarandeerd bij normaal onderhoud. Tevens worden voorzieningen 
aangebracht om ook bij vorst en sneeuw de installatie goed te 
laten functioneren. 

 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het verstrekken van een 
uitvoeringskrediet van € 450.000,- voor de vervanging van diverse 
omloopranden op de rwzi Dongemond en rwzi Rijen. 
 

6.5 
 

 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst project "De Vloeiweide" 

Het natuurgebied “Vloeiweide” maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant 
(NNB) en is tevens aangewezen als Natte Natuurparel (NNP). Het beekje “De 

Bijloop” ligt in het natuurgebied. Het natuurgebied is verdroogd. De Bijloop is 
vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) aangeduid als KRW- waterlichaam; de 
huidige inrichting voldoet niet aan de KRW-vereisten. Waterschap en Brabants 
Landschap werken samen bij de natuurrealisatie, het hydrologisch herstel en 
het beekherstel. Brabants Landschap is trekker voor wat betreft het 
beschikbaar krijgen van de gronden voor natuurinrichting. Het waterschap 

heeft de projectleiding van de voorbereiding en uitvoering in handen en vanuit 
die hoedanigheid zal een projectplan Waterwet opgesteld worden, waarin de 
inrichtingsmaatregelen uitgewerkt worden. Het algemeen bestuur heeft in de 
vergadering van januari 2020 krediet beschikbaar gesteld voor dit project. De 
samenwerking tussen beide partijen is uitgewerkt in een 
samenwerkingsovereenkomst (SOK). In deze nota wordt het DB gevraagd om 
in te stemmen met de SOK en met de ondertekening ervan. 

 

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de 
samenwerkingsovereenkomst “de Vloeiweide” en met de 
ondertekening ervan door de portefeuillehouder H.P. Verroen. 
 

6.6 
 

 Verzoek bewonerscomité Rietveen, Biezenveen en Hoog Zand in Breda 
om legger oppervlaktewaterlichamen aan te passen 
Bewonerscomité “Rietveen, Biezenveen, Hoog Zand” in de wijk Haagse 

Beemden in Breda heeft een verzoek ingediend om de legger 
oppervlaktewaterlichamen gemeente Breda aan te passen. Het betreft 
specifiek een verzoek aan het dagelijks bestuur om de legger van de waterloop 
gelegen achter hun woningen zodanig te wijzigen dat er geen beperkingen 
vanuit de Keur meer rusten op hun woonpercelen. 
De aanleiding van het verzoek is een aantal recent verleende vergunningen in 

het kader van het project SODO. Er is onderzocht of er kan worden ingestemd 
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met dit verzoek. De conclusie van het onderzoek is dat de insteek van de 
waterloop aan de zijde van de woningen meer richting het midden van de 
waterloop kan worden verlegd waarmee de totale zone met publiekrechtelijke 
beperkingen op de kadastrale percelen van de bewoners verkleind wordt. 

Echter om de taakuitoefening van het waterschap (instandhouding 
waterloop) ook in de toekomst te garanderen, dient er een beschermingszone 
van 1 meter naast de insteek van de categorie A waterloop in stand te blijven. 
Er kan daardoor (verleggen insteek meer naar het midden van de waterloop 
en behouden 1-meter beschermingszone) gedeeltelijk worden tegemoet 
gekomen aan het verzoek. Er blijven dus wel publiekrechtelijke beperkingen 
vanuit de Keur op de woonpercelen rusten, echter de betreffende zone wordt 

verkleind. In deze notitie wordt aan het dagelijks bestuur gevraagd om 
met dit voorstel in te stemmen. 
 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel om de 

legger(kaart) oppervlaktewaterlichamen gemeente Breda te wijzigen 
zodat de beschermingszone van de categorie A-waterlopen (met code 
OVK08640 en OVK08632) aan de zijde van de woningen Rietveen 10 

t/m 20, Biezenveen 6 t/m 10, Hoog Zand 2 t/m 18 in de wijk Haagse 
Beemden in Breda wordt verschoven omdat de insteek aan de zijde 
van de genoemde woningen meer naar het midden van de waterloop 
wordt verlegd, conform de zonering zoals opgenomen in bijlage 4. 
 

6.7 
 

 Bemensen externe posten Sociaal plan en cao werken voor 
waterschappen 

Het Sociaal plan Waterschap Brabantse Delta en de cao Werken voor 
waterschappen beschrijven enkele externe rollen ten behoeve van een correct 
en zorgvuldig plaatsingsproces. Het betreft: 
o een externe plaatsingscommissie; 
o de rol van een externe vertrouwenspersoon reorganisaties; en 
o een paritaire adviescommissie. 
Met deze adviesnota wordt het DB voorgesteld om een pool met kandidaten te 

vormen van waaruit de secretaris-directeur, in overleg met de 
medezeggenschap, deze externe posten kan bemensen 
 
Besloten (na toevoegen aandachtspunt in besluit): Het dagelijks 
bestuur stemt in met de vaststelling van het Voorbereidingsbesluit 
externe posten Sociaal plan waterschap Brabantse Delta en cao 
Werken voor waterschappen. 
 

6.8 
 

 Reglement Lokaal Overleg 
Voor de totstandkoming van lokale sociaal beleid en voor reorganisaties is 
overeenstemming met de vakbonden vereist. Tot en met 2019 was het 
Georganiseerd Overleg (GO) het overlegplatform met de vakbonden. Met de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren verviel de wettelijke grondslag 
voor het GO en dit is per 1 januari 2020 opgehouden te bestaan. Overleg met 

de vakbonden blijft echter wenselijk en nodig. De cao Werken voor 
waterschappen biedt de grondslag voor het inrichten van een Lokaal Overleg 

als overlegplatform. Voor een soepel en constructief overleg is het 
wenselijk om de werkwijze hiervan vast te leggen in een reglement. 
 
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vaststelling van de 
Reglement lokaal overleg waterschap Brabantse Delta. 
 

7 
 

 Mededelingen 
 

7.1 
 

 Bevoegdheidsverdeling tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur 
Besloten: de mededeling wordt aangehouden tot de DB vergadering 
van 14 april 2020.  
 

7.2 
 

 Actieplan waterhuishouding haven- en industrieterrein Moerdijk e.o. 
(doorgeschoven vanuit DB 17 maart 2020) 
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor 
kennisgeving aan. 
 

8 
 

 Ingekomen stukken 
 

8.1 
 

 Vragen fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse betreffende 

bevers 
Besloten (na redactionele aanpassing): Voorgesteld besluit aan het 
algemeen bestuur van 22 april 2020: Het algemeen bestuur neemt de 
ingekomen brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan. 
 

8.2 
 

 Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren betreffende het 
gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend 
onder de naam Roundup 

Besloten (na redactionele aanpassing): Voorgesteld besluit aan het 

algemeen bestuur van 22 april 2020: Het algemeen bestuur neemt de 
ingekomen brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan. 
 

8.3 
 

 Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk over onjuiste 
berichtgeving beverafschot in BN De Stem 
Besloten (na redactionele aanpassing): Voorgesteld besluit aan het 

algemeen bestuur van 22 april 2020: Het algemeen bestuur neemt de 
ingekomen brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan. 
 

8.4 
 

 E-mail voorzitter CWE coronavirus in afvalwater en mogelijk tekort 
aan beschermingsmiddelen 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de e-mail voor kennisgeving 
aan. 
 

8.5 
 

 Brief van het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur over 

maatregelen coronavirus 
Besloten: het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan 

en bereidt een reactie voor.  
 

9 
 

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

- De Bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen  op 15 juni 
2020 wordt gereserveerd in de agenda bij alle DB leden.  

 

10 
 

 Besluitenlijst 
 

10.1 
 

 Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 17 maart 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 17 maart 
2020 vast. 
 

10.2 
 

 Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 24 maart 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 24 maart 
2020 vast. 
 

10.3 
 

 Actielijst vergadering dagelijks bestuur 17 maart 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actielijst van 17 maart 2020 
voor kennisgeving aan. 
 

10.4 
 

 AB- en DB-besluiten tot en met juni 2020 (nazending) 
 

11 
 

 Algemeen Bestuur 
 

11.1 
 

 Nabespreking vergadering fractievoorzitters 25 maart 2020 
Mondeling 
 

11.2 
 

 Actielijst fractievoorzittersoverleg 25 maart 2020 
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Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actielijst van het 
fractievoorzittersoverleg van 25 maart 2020 voor kennisgeving aan. 
 

11.3 
 

 Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 22 april 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de concept-agenda 

algemeen bestuur 22 april 2020. 
 
Besloten: De concept agenda AB wordt geagendeerd voor de DB 
vergadering van 7 april en het fractievoorzittersoverleg 8 april 
 

11.4 
 

 Thema onderwerpen DB en AB versie 24 maart 2020 
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de thema onderwerpen DB en 
AB versie van 24 maart 2020 voor kennisgeving aan. 
 

12 
 

 Rondvraag 

Mondeling 
 

13 
 

 Sluiting 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 april 2020, 
 

 

de dijkgraaf,  de secretaris-directeur,  
    

    

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


