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Zaaknr. : 263680
Kenmerk : 263684

1 Opening

2 09.00-09.30 uur Rondje langs de velden

3 09.30-10.15 uur Thema behandeling
RES/REKS 

4 Nota's ter besluitvorming AB

4.1 Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet EVZ boomkikker Gilze en Rijen in verband 
met 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, waarbij de interventiewaarde overschreden
wordt. 
In de brief van 20 januari jl. geeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, namens het 
bevoegd gezag, aan dat op grond van de Wet bodembescherming gesaneerd moet worden. Het 
plan van aanpak voor de sanering is inmiddels door het OMWB akkoord bevonden. De 
verontreinigingen zijn aangetroffen in een bosperceel dat in eigendom is bij Staatsbosbeheer 
(SBB).
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het standpunt in dat formeel de 
grondeigenaar verantwoordelijk is voor de sanering. Om deze reden neemt het DB 
het voorstel niet over en wordt het evenmin geagendeerd voor een vergadering van 
het algemeen bestuur.

4.2 Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding 
Waalwijk)
Het waterschap is voornemens om de waterhuishouding aan te passen in het projectgebied 
Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk. Deze partiële herziening van het peilbesluit maakt 
uitvoering van het voorkeursalternatief mogelijk. Het peil in een deel van peilgebied Labbegat 
(Lage Leiding) GPG00114, wordt verlaagd. De peilwijziging wordt vormgegeven door dit deel 
toe te voegen aan aangrenzend peilgebied Capelsche Polder (GPG00050) waar het gewenste 
lagere peil al gevoerd wordt. Het peilgebied Capelsche Polder wordt in het voorkeursalternatief 
direct bemalen, waarbij een beheermarge van 15cm passender is dan de huidige 10cm.
Daarnaast is gebleken dat Labbegat (Lage Leiding) door een sifon in directe verbinding staat 
met peilgebied Lage Leiding oost, waar hetzelfde peil gevoerd wordt. Peilgebied Lage Leiding 
oost ontstaat als gevolg van het project Westelijke Langstraat. Door middel van deze partiële 
herziening gaan peilgebied Lage Leiding oost en het resterende deel van Labbegat (Lage 
Leiding) direct op in één nieuw peilgebied Labbegat-Lage Leiding (GPG00114), zonder dat dit 
in de praktijk enige peilwijziging met zich meebrengt.
Ten zuiden van projectgebied Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk liggen peilgebieden in het
projectgebied Westelijke Langstraat, nader toegelicht bij de Partiële herziening peilbesluit 
Oosterhout- Waalwijk (Westelijke Langstraat). Door maatregelen die in aangrenzende 
peilgebieden genomen worden zijn ook voor peilgebieden Labbegat-Lage Leiding en Capelsche 
Polder kleine grenscorrecties aangewezen. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 18 
juni t/m 30 juli 2019. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp.
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: Het 
algemeen bestuur stelt partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk 
(Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk) met bijlagen vast.
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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: deze nota wordt behandeld in de vergadering van het DB van 11 februari 
2020.

4.4 Wijziging van Gemeenschappelijk regeling Het Waterschapshuis naar aanleiding van 
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden.
Als gevolg hiervan dient in de Gr van HWH de “Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen
Waterschapspersoneel” vervangen te worden door de “cao Werken voor waterschappen”. Dit 
leidt tot een wijziging in artikel 35 lid 2 van Gemeenschappelijk regeling Het Waterschapshuis.
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 26 februari 2020: Het 
algemeen bestuur stemt in met de wijziging van artikel 35 lid 2 in Gr HWH.

4.5 Vaststelling projectplan Waterwet project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk
Het waterschap is voornemens om de waterhuishouding in het projectgebied aan te passen. 
Hiervoor is een projectplan opgesteld omdat ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet 
de aanleg of wijziging van waterstaatswerken door of vanwege de beheerder geschiedt 
overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan.
Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding 
Waalwijk).

4.6 Aanvraag uitvoeringskrediet voor de planuitwerkingsfase Dijkverbetering 
Geertruidenberg en Amertak
Het project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak (project GEA) is opgenomen op
de voorfinancieringslijst op de programmering van het HWBP en komt in aanmerking voor 90% 
subsidie. Het voorkeursalternatief (VKA) is in mei 2017 door het dagelijks bestuur vastgesteld. 
Door hogere hydraulische randvoorwaarden, die door het Rijk in 2018 zijn opgelegd, was het 
noodzakelijk de impact hiervan middels een gevoeligheidsanalyse te onderzoeken en de 
vervolgaanpak uit te werken, waardoor de verkenningsfase 2 jaar langer heeft geduurd.
Besloten: Voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 maart 2020: Het 
algemeen bestuur stemt in met:
1. het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 8,95 
miljoen inclusief BTW ten behoeve van de planuitwerkingsfase, inclusief de 
voorstudie WAD;
2. het uitvoeren van de werkzaamheden in de planuitwerkingsfase voor het 
bovengenoemde project planuitwerkingsfase dijkversterking Geertruidenberg 
Amertak.

4.7 Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)
In de Westelijk Langstraat wordt natuurontwikkeling gerealiseerd in het kader van Natura 
2000-instandhoudingsdoelstellingen en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). In een 
projectgebied van 670ha, met circa 1.100 eigenaren en direct omwonenden, wordt bijzondere 
kwelafhankelijke natuur ontwikkeld door herinrichting. Om dit mogelijk te maken is 
voorliggende partiële herziening van het peilbesluit Oosterhout- Waalwijk onmisbaar; peilen en 
grenzen van peilgebieden worden aangepast.
Besloten: Voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 26 februari 2020: Het 
algemeen bestuur stelt het besluit partiële herziening peilbesluit Oosterhout-
Waalwijk (Westelijke Langstraat) met bijlagen vast.

4.8 Vaststelling projectplan Waterwet mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat
Het waterschap werkt samen met Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de
gemeente Waalwijk aan de inrichting van natuur in de Westelijke Langstraat in het kader van 
de Natura2000-instandhoudingsmaatregelen en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. 
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Alle ontwerpbesluiten hebben gecoördineerd door de provincie, ter inzage gelegen: van 22 mei 
2019 en 2 juli 2019 hebben het provinciaal inpassingsplan (PIP) met milieueffectrapportage 
(MER), het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) 
en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming ter inzage gelegen en van 5 september 2019 
tot en met 16 oktober 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Mitigerende maatregelen 
Westelijke Langstraat’. Op alle plannen zijn zienswijzen ingediend die zijn beantwoord in een 
gezamenlijke Nota van zienswijzen.
Besloten: Voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur van 26 februari 2020: 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.

Besloten:
Ten behoeve van de behandeling in het AB worden de nota’s Partiële herziening 
peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk), Partiële 
herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Aanpassen Waterhuishouding 
Waalwijk), Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke 
Langstraat) en Vaststelling projectplan Waterwet mitigerende maatregelen 
Westelijke Langstraat voorzien van een covermemo die de samenhang tussen deze 
nota’s uitlegt en kort ingaat op de belangrijkste punten.

5 Nota's ter besluitvorming DB

5.1 Intentieovereenkomst overdracht beheer waterstaatswerken
In het kader van Doelmatig Waterbeheer en actie Storm zijn Rijkswaterstaat en
waterschap Brabantse Delta in 2011 gevraagd om een beheeroverdracht te verkennen voor de 
Drongelense kanaaldijk, het Oude Maasje, het Zuiderkanaal en het Markkanaal (inclusief 
waterkeringen).
Besloten: 

 Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van de 
intentieovereenkomst om het beheer van het Oude Maasje, Zuiderkanaal, 
Dongelense kanaaldijk en Markkanaal (inclusief waterkeringen) over te 
dragen van Rijkswaterstaat naar waterschap Brabantse Delta.

 Na de ondertekening wordt het AB geïnformeerd hierover.

5.2 Vaststellen en vrijgeven voor inspraak van ontwerp projectplan projectplan 
Waterwet Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos
In het natura-2000 gebied Ulvenhoutse Bos dienen de habitattypen Natura 2000 in stand
te worden gehouden (beekbegeleidend bos, eiken-haagbeukenbos). Hiertoe moet de toestroom 
van basenrijk grondwater (kwel) hersteld worden. Waterschap Brabantse Delta werkt hier 
samen met de partners Breda, Staatsbosbeheer en de provincie intensief en constructief aan. 
Met de realisatie van dit plan wordt binnen het projectgebied nadere invulling gegeven aan de 
beleidsdoelen ‘realisatie natte natuurparel’, ‘de kader richtlijn water’ (o.a. 
waterkwaliteitsverbetering) en ‘beek- en kreekherstel’.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het vrijgeven van het ontwerp 
projectplan Waterwet Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos en verzoekt GS om de 
gecoördineerde besluitvorming ten behoeve van inzagelegging van het Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP), Milieu EffectRapportage (MER) en PPWW uit te
voeren.

Besloten: de niet behandelde nota’s, mededelingen en ingekomen stukken worden 
behandeld in de DB-vergadering van 11 februari 2020.

11.1 Nabespreking AB 29 januari 2020
Besloten:
Ten behoeve van een ordelijk en rustig verloop van een besluitvormende vergadering 
en om alle bestuursgremia zich te kunnen laten voorbereiden op een 
besluitvormende vergadeing worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Voorbespreking AB-vergadering met gezamenlijk eten door DB-leden op 
woensdag.
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2. Geen andere bestuurlijke overleggen op dat tijdstip
3. Financieel in control zijn
4. Schorsen bij moties
5. DBleden volgen portefeuillehouder bij stemmen
6. Stukkenstroom en ambtelijke kwaliteitstoets 
7. Programmadirecteur bepaalt ambtelijke ondersteuning in AB-vergadering
8. DB bepaalt agenda. In beginsel geen nazending meer naar AB.
9. Vooraf aangemelde AB-leden kunnen warm eten op het waterschap.
10. Reglement van orde bepraten in DB.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 februari 2020.

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf De secretaris-directeur

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


