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Kenmerk : 87839

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 7 januari 2O2O
Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th.l.J.M. Schots, C,B.M.E. Franssen, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F
Mureau, A.F.M. Meuleman en I.C. Bierkens

Opening

O9.OO-O9.30 uur Rondje langs de velden
Mondeling

4

09.30-10.15 uur Themabehandeling
Inkoop Duurzame Energie

Nota's ter besluitvorming AB

4.L Aanvraag uitvoeringskrediet project Baggeren Singels Breda 2O2O
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de singels in

de gemeente Breda. In de reguliere programmering voor stedelijk baggeren 2Ot9-
2O2O (lP 800151) is deze opgave opgenomen. Doorde PFAS problematiek is de
uitvoering naar achteren geschoven. Nu de normering is verruimd en de nood hoog
is gezien de klachten van de (woon)boten, staat de gemeente erop dat de
baggerwerkzaamheden in 2020 worden uitgevoerd, Hiervoor is UVK noodzakelijk. De
projectcommunicatie wordt verzorgd door het waterschap nadat deze is afgestemd
met de gemeente.

Besloten (na redactionele aanpassingen): Voorgesteld besluit aan het
algemeen bestuur van 29 januari 2O2Ot Het algemeen bestuur stemt in met:
1. toekenning uitvoeringskrediet ten bedrage van € 1.5OO.OOO,- voor het
baggeren en gedeeltelijk vervangen van beschoeiingen van de singels in
Breda;
2. voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoud aan de singels in Breda.

5 Nota's ter besluitvorming DB

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie en plaatsing deflectieschotten
nabezinktanks rwzi Bath (project 80O583)
De aanvoercapaciteit van afvalwater naar RWZI Bath wordt in het project AWP2.0
vanaf 2O2t vergroot naar maximaal 20.000 m3/uur. Hiervoor is aanpassing van de
nabezinktanks op RWZI Bath noodzakelijk, de huidige capaciteit is beperkt tot
17.000 m3/uur. Als mogelijke oplossing is in het najaarvan 2018 een onderzoek
uitgevoerd: één nabezinktank is voorzien van een deflectieschot en deze is nader
getest. De werking is erg goed. Kostentechnisch wordt hiermee de best passende
oplossing geboden voor de gewenste hydraulische capaciteitsuitbreiding.
Voorgesteld wordt om ook de andere nabezinktanks op RWZI Bath te voorzien van
deflectieschotten. Tijdens de inbouw van het deflectieschot in 2018 is de
nabezinktank tevens bouwkundig geïnspecteerd. Hieruit is naar voren gekomen dat
de nabezinktanks toe zijn aan groot onderhoud (renovatie). Met de uitgevoerde
inspectie zijn de werkzaamheden duidelijk in beeld. Door de renovatie met de
inbouw van de deflectieschotten te combineren kan effectief en efficiënt personeel
en tijdelijke maatregelen worden ingezet.

5.1

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het renoveren en plaatsen van deflectieschotten in de nabezinktanks van
rwzi Bath;
2. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.OOO.OOO'-'
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6.1

Realisatie van verleggen leidingen nabij 427 Hooipolder (project g006lB)

Rijkswaterstaat bereidt de verbreding van de A27 en het aanpassen van knooppunt
Hooipolder voor. Het waterschap participeert en werkt mee aan een goede
voorbereiding, zodat minimale hinder voor het waterschap ontstaat en knelpunten
zoveel als mogelijk vooraf worden weggenomen. Onder en langs de A27 liggen
afgeschreven leidingen voor rioolwater van het waterschap, die hiervoor verlegd
moeten worden. Het waterschap heeft aangeboden om deze verlegging (lees:
vernieuwing) in eigen beheer uit te voeren voordat Rijkswaterstaat start met hun
werkzaamheden. Het verleggen van leidingen is een wettelijke verplichting. Op 19
juni 2019 verstrekte het AB voorbereidingskrediet en 4 december 2019 is het
project gemandateerd aan het DB. Deze adviesnota beoogt het verkrijgen van
uitvoeringskrediet hiervoor. De kosten voor de nieuwe leidingen worden vergoed
door Rijkswaterstaat op basis van de bestuursovereenkomst van 4 december 2017,
waarin de wettelijke kaders worden benoemd

Besloten (na redactionele aanpassingen): Het dagelijks bestuur stemt in
met het toekennen van € 1.11o.ooor- uitvoeringskrediet voor het verleggen
en vernieuwen van twee leidingen van het waterschap nabij
Raamsdonksveer,

Aanpassen beleidsregels aan Omgevingswet
In de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 september 2019 is de mededeling
"Aanpak waterschapsverordening en beleidsregels op weg naar de Omgevingswet"
aan de orde geweest. In die mededeling is aangekondigd dat er diverse
beleidsregels zijn die met het oog op de Omgevingswet (Ow) aangepast moeten
worden. Het gaat dan om kleine, beleidsneutrale aanpassingen, zoals het bijwerken
van verwijzingen naar de wet. Tevens trekken we enkele beleidsregels in die
overbodig worden. Aangegeven is, dat er in het najaar van 2019 een nota zou
komen om die categorie herzieningen zo veel mogelijk in één keeraf te werken. Met
dit voorstel worden de noodzakelijk ontwerpbesluiten vastgesteld ten behoeve van
de inspraakprocedure.

Besloten: Het dagelijks bestuur houdt de nota aan in afwachting van nader
ambtelijk advies.

Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie en modificatie kteine kunstwerken
zlJ2l)
Uit de analyse van de onderhoudstoestand van kleine waterhuishoudkundige
objecten, zoals kleine poldergemalen, is naar voren gekomen dat diverse objecten
gerenoveerd moeten worden om de functie in stand te houden. Deze renovaties
worden in een meerjarenprogramma ondergebracht. De objecten met de hoogste
prioriteit zijn samengevoegd tot een jaarplan 2020 wat projectmatig wordt
uitgevoerd; het betreffen 9 objecten bestaande uit 5 poldergemalen, 2 stuwen en 2
inlaten. Via deze adviesnota wordt krediet aangevraagd voor de uitvoering hiervan.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het renoveren van een 9-tal kleine waterhuishoudkundige objecten;
2. het toekennen van uitvoeringskrediet ter waarde van € 9OO.OOO,-.

Mededelingen

Jaarrapportage Appa-uitkeringen en -pensioenen 2018
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving
aan.

Reis Londen
Besloten: het dagelijks bestuur neemt kennis van en stemt in met het
voorgenomen werkbezoek op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant
naar Londen in het kader van Groene Stad door de dijkgraaf en de
secretaris-di recteur.
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T2 Sluiting

Aldus vastgesteld in
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Ingekomen stukken

Mogelijkheid bestuurlijke reactie Klimaatadaptatie
Besloten (na redactionele aanpassing): Het dagelijks bestuur neemt het
rapport klimaatadaptatie en de bestuurl¡jke reactie voor kennisgeving aan.

De rekenkamercomissie krijgt tijdens de AB vergadering van 29 januari
2O2O de gebruikelijke mogelijkheid om het rapport toe te lichten.

Bespreki ng externe vertegenwoordigi ng

Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur - vergadering 7 januari 2O2O
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de uitnodigingen voor kennisgeving
aan en stemt af wie er heen gaan.

- De dijkgraaf is verhinderd voor de vergadering van het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant op 3O
januari 2O2O. Zo nodig vervangt DB l¡d Mureau de dijkgraaf;

- DB lid Franssen gaat naar de Brabantse dag van de Omgevingswet
op 5 februari 2O2O¡

- Het DB is verhinderd voor Agrifood Innovation 2O2O. Er wordt een
afmelding verstuurd;

- DB leden Mureaur Schots, Verroen, De Jong en Franssen gaan naar
werkconferentie Zuidwestelijke Delta op 19 maart 2O2O in Bergen op
Zoom;

- DB lid Verroen gaat zo mogelijk naar het Voorjaarsforum
Natuurmonumenten op 22 april 2O20.

Besluitenlijst/actiel ijst dagel ijks bestuur versie 1O december 2O 19
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 1O december
2019 vast en neemt kennis van de actielijst versie 1O december 2O19.

Vergadering algemeen bestuur

Actie- en toezeggingenlijst AB 18 december 2O19
Besloten (na redactionele wijziging): Het dagelijks bestuur neemt de actie-
en toezeggingenlijst AB 18 december 2O19 voor kennisgeving aan.

Nabespreking vergadering algemeen bestuur 18 december 2O19
Mondeling

Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 29 januari 2O2O
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de concept-agenda vergadering
algemeen bestuur 29 januari 2O2O voor kennisgeving aan.

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

Rondvraag
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vergadering van het dagelijks r van 21 januari 2020

qG.M. de Vet

De

-3-

ur




