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3.1 
 

Rapport Rekenkamercommissie 'Verkenning bestuurlijke keuzes klimaatadaptatie'  
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag: 
De onderzoekers geven aan dat het Position Paper geen consequente keuzes bevat. Kunt u 
uitleggen waar hier naar wordt verwezen? 
Antwoord van de rekenkamercommissie: 
In paragraaf 4 van de position paper staat dat het waterschap een stevige rol wil pakken om 
West- en Midden-Brabant klimaatrobuust te maken, dat het waterschap partners aanspreekt 
en aanspoort waar het gezamenlijke tempo achterblijft en dat het waterschap een meer 
trekkende rol niet schuwt. Er staat ook dat de gemeenten vanuit hun specifieke taak en rol 
een bijzondere plaats innemen bij klimaatadaptatie en dat het waterschap wil samenwerken 
en faciliteren. En verderop in paragraaf 6 staat dat het waterschap een benchmark wil 
uitvoeren om beter en meer overzichtelijk toonbaar te maken hoe klimaatrobuust gemeenten 
nu zijn, per gemeente en in vergelijking tot elkaar. Dit zijn in de ogen van de 
rekenkamercommissie verschillende posities (samenwerkingspartner, trekker, facilitator en 
auditor). Daarbij constateert de rekenkamercommissie dat in de beschreven route, planning 
en verantwoording niet concreet wordt gemaakt wat het waterschap gaat ondernemen om 
deze rollen te vervullen. 
 
Vraag: 
Wat is het programma Duurzaam Zijn? 
Antwoord: 
Het programma Duurzaam zijn is één van de zeven  programma’s in de organisatie 
ontwikkeling Buiten Gewoon Doen. Energie en klimaat vallen binnen de scope van dit 
programma. Het programma levert o.a. input voor de Kadernota en het 
Waterbeheerprogramma, mede als onderdeel van de strategische agenda van het AB.   
 
Fractie Natuurterreinen 
Vraag: 
Er worden 3 doelen genoemd. Waarom is het aspect van de risico’s niet expliciet als vierde 
doel opgenomen in het voorstel? Dit is voor het waterschap immers een wezenlijk aspect bij 
dit onderwerp. 
Antwoord van de rekenkamercommissie: 
De rekenkamercommissie heeft gekozen voor een verkennend onderzoek naar bestuurlijke 
keuzes. Het in beeld brengen van de consequenties en risico’s van deze keuzes vraagt om 
een verdiepend onderzoek.  
 
Vraag: 
Welk tijdstraject wordt gevolgd voor het volgen van het BOB-traject en wanneer is de 
besluitvorming voorzien in het AB? 
Antwoord:  
In de verkenning wordt op enkele plaatsen gesteld dat een BOB traject een instrument is voor 
bepaling van bestuurlijke standpunten / voorbereiden van bestuurlijke besluiten. Als het AB 
deze aanbeveling omarmt dan zal het DB in goede afstemming met de strategische agenda 
een BOB traject in gang zetten. Hierin zoeken we ook afstemming met de voorbereiding op 
Kadernota en Waterbeheerprogramma en de invoering van de Omgevingswet.  
 
Vraag: 
Moeten de 7 opgenomen vragen integraal worden behandeld of gebeurt dit in delen? 
Antwoord van de rekenkamercommissie: 
De rekenkamercommissie heeft gekozen voor een verkennend onderzoek naar bestuurlijke 
keuzes. Het in beeld brengen van de consequenties en risico’s van deze keuzes vraagt om 
een verdiepend onderzoek.  
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Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag: 
Er wordt in het rapport van de RKC geen melding gemaakt van het RES en de ook daarin 
vervatte en door het waterschap ondersteunde uitgangspunten. Graag toelichting 
hieromtrent. In het genoemde rapport is immers afgesproken hoe de regionale 
energietransitie wordt opgepakt en uitgevoerd. 
Antwoord van de rekenkamercommissie: 
De RES is een invulling van de opgave rondom Klimaatmitigatie. In het rapport staat de 
verhouding tussen Klimaatmitigatie en Klimaatadaptatie beschreven. De opgaven van beide 
kennen andere stappen en inhoudelijke oplossingen en maatregelen en staan in die zin los 
van elkaar. De RES heeft daarom geen expliciete aandacht in het rapport. Waar proces en 
inhoud overlappen, is interactie, net als rondom de Omgevingswet, KRW en het 
Waterbeheerprogramma, mogelijk. De rekenkamercommissie vindt de suggestie om te leren 
van hoe de regionale energietransitie wordt aangepakt en uitgevoerd, waardevol.  
 
Fractie CDA 
Vraag: 
Moeten alle gemeentes niet eerst de stresstesten uitvoeren zodat deze uitkomsten als 
inventarisatie kunnen dienen voor risicodialoog? 
Antwoord: 
Nog niet alle gemeenten hebben een stresstest helemaal afgerond. Toch kan er wel al worden 
begonnen met de risicodialogen. Deze vinden namelijk plaats op wijk, gemeente en regionaal 
niveau. De kennis die tot nu toe is opgedaan bij de stresstesten geven daar voldoende input 
voor. 
 
Vraag 
Kunnen we een lijst krijgen van de Gemeentelijke uitgevoerde stresstesten en uitkomsten 
hiervan? 
Antwoord: 
We zullen een actuele lijst opstellen. 
 
Vraag: 
Is het proces wat het DB gestart is  over de rol en ambitie van het Waterschap, in te passen 
in een BOB traject. ( zwaluwstaarten) en/of andersom? 
Antwoord: 
In de verkenning wordt op enkele plaatsen gesteld dat een BOB traject een instrument is voor 
bepaling van bestuurlijke standpunten / voorbereiden van bestuurlijke besluiten. Als het AB 
deze aanbeveling omarmt dan zal het DB in goede afstemming met de strategische agenda 
een BOB traject in gang zetten. Hierin zoeken we ook afstemming met de voorbereiding op 
Kadernota en Waterbeheerprogramma en de invoering van de Omgevingswet.  
 
Vraag: 
Wanneer kan dit BOB traject starten en wanneer kan het klaar zijn? 
Antwoord: 
In de verkenning wordt op enkele plaatsen gesteld dat een BOB traject een instrument is voor 
bepaling van bestuurlijke standpunten / voorbereiden van bestuurlijke besluiten. Als het AB 
deze aanbeveling omarmt dan zal het DB in goede afstemming met de strategische agenda 
een BOB traject in gang zetten. Hierin zoeken we ook afstemming met de voorbereiding op 
Kadernota en Waterbeheerprogramma en de invoering van de Omgevingswet.  
 
Fractie PvdA 
Vraag: 
Wat betreft hoofdstuk 4.2 van het rapport (pagina 13) over afstemming met derden, wordt 
verwezen naar het Slot- en Startakkoord van de Klimaattop Zuid: “We zien de noodzaak tot 
versnellen en bundeling van krachten op verschillende schaalniveaus, tussen verschillende 
sectoren en ook tussen de markt, overheid en samenleving. We gaan het daarom anders 
doen: over de grenzen heen, alsof ze er niet zijn. We stellen de urgentie en de opgave 
centraal. Het maakt niet uit wie er initiatief neemt: we doen het samen. We willen elkaar 
versterken, helpen en scherp houden. En soms doet de één dan wat meer dan de ander. Geen 
enkel probleem, zolang de urgentie van het gezamenlijk doel maar door iedereen wordt 
gevoeld.”  
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‘Over grenzen heen, alsof ze er niet zijn’, is dat ook in financieel opzicht bedoeld? Met andere 
woorden impliceert dit mogelijke (financiële) bijdragen van het waterschap 
aan klimaatadaptieve maatregelen dan wel ondersteuning van oa gemeenten? Zo ja, op welke 
onderdelen?  
Antwoord: 
Met het bekrachtigen van het slotakkoord van de Klimaattop Zuid (4 juni 2018) is een intentie 
uitgesproken om over grenzen heen te kijken om de klimaatopgave samen op te pakken. 
Daarbij zijn geen financiële kaders vastgelegd noch financiële afspraken gemaakt. Het betreft 
een intentieverklaring. 
 

3.2 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet project Baggeren Singels Breda 2020  
Fractie VVD 
Vraag: 
Graag kostenspecificatie van het gevraagde krediet van 1,5 miljoen euro. 
Antwoord: 
 
Onderdeel Prijs 
Gemiddelde Transport en verwerkingsprijs (ongeacht de klasse) 
aannemer 

€ 16,00 

Voorbereidingskosten & Directie-en toezicht kosten € 3,50 
Afronding  € 0,50 
Gemiddelde baggerprijs aannemer € 12,50 
Voorbereidingskosten & Directie- en toezicht kosten  € 7,00 
Interne uren € 5,00 
Afronding  € 0,50 
Gemiddelde prijs per m3 € 45,00 
  
-/- Reeds uitgevoerde voorbereiding en interne uren - € 10,00 
+/+ verhoogde afzetprijs ivm PFAS € 10,00 
Verwachte totaalprijs per m3 € 45,00 
  
Aantal m3 30.000 
Verwachte baggerkosten  € 1.350.000,00 
  
Beschoeiingen, inkoop & arbeid € 105.000,00 
Inzet waterschap & ingenieursdienst € 85.000,00 
Verwachte beschoeiingskosten  € 190.000,00 
  
Subtotaal verwachte kosten € 1.540.000,00 
Afronding  - € 40.000,00 
Totale uitgaven € 1.500.000,00 
  

 
Fractie Ongebouwd 
Vraag: 
Is de hoeveelheid bagger bepaald op basis van leggerprofiel of op basis van bestaand profiel. 
Is er een risico dat budget wordt overschreden indien er meer bagger uitkomt? 
Antwoord: 
De hoeveelheid bagger is bepaald op basis van het leggerprofiel. Het project wordt budget 
gestuurd uitgevoerd wat wil zeggen dat het budget leidend is. Indien de hoeveelheid en/of de 
kwaliteit tegenvalt zal de scope worden verkleind. De restopgave zal dan in een 
vervolgproject worden meegenomen. 
 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag: 
Is de PFAS-normering voldoende verruimd om de gehele opgave te realiseren? 
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Antwoord: 
Ja, voor ons als waterschap zijn er nu mogelijkheden om zowel baggerspecie te verwerken die 
onder de normwaarde van 0,8 μg/kg d.s. valt, als voor baggerspecie die deze waarde 
overschrijd. Baggerspecie met een waarvan het PFAS-gehalte ≤ 0,8 μg/kg d.s en PFOS ≤ 3,7 
μg/kg d.s kan worden toegepast in niet-vrijliggende diepe plassen. Baggerspecie met een 
hoger PFAS- of PFOS-gehalte kan worden toegepast in het Rijksbaggerdepot Hollandsch Diep.  
 
Vraag: 
Hoe kan het dat eerst het beschikbare krediet aan een ander project is besteed, vervolgens 
op 29 november 2019 de minister de verruiming van de norm bekend heeft gemaakt, maar 
wij geen melding van extra benodigd krediet bij bespreking kadernota hebben ontvangen? 
Antwoord 
Het beschikbare krediet is niet aan een ander project besteed. De data van de vaststelling 
van de kadernota en de bekendmaking van het tijdelijk handelingskader (waarbij een 
verruiming van de PFAS-norm werd aangekondigd) lagen zo dicht bijelkaar, dat het niet meer 
mogelijk was om een nieuw project (waar met de gemeente nog afspraken over moesten 
worden gemaakt) mee te nemen worden in de nieuwe kadernota. 
 
Vraag 
Waarom is de nood van woonbootbewoners nu opeens zo urgent dat niet langer gewacht kan 
worden? Dat was het hele afgelopen jaar 2019 toch ook al zo? 
Antwoord 
De nood van woonbootbewoners was in 2019 ook al hoog maar toen kon er niet worden 
gebaggerd vanwege problemen met de afzet van PFAS houdende baggerspecie. 
 
Vraag 
Wat betaalt de gemeente in dit geval, zijnde de ontvangende partij van de bagger? 
Antwoord 
Normaliter zijn de kosten voor transport en afzet van de baggerspecie voor de ontvangende 
partij. Voor de singels is in 2003 anders besloten en vastgelegd in een overeenkomst 
afstemmingsregeling beheer en onderhoud Bredase wateren waarbij wij als waterschap 
volledig verantwoordelijk zijn voor het natte profiel. Deze afspraak was onderdeel van de deal 
die het waterschap met de gemeente heeft gesloten aangaande de overdracht van de singels 
naar het waterschap. 
 
Fractie Natuurterreinen 
Vraag: 
Gesproken wordt over een recent baggerplan voor de periode 2016-2024. Dit lijkt enigszins 
gedateerd te zijn. Is dit juist? 
Antwoord: 
Nee dit niet juist. De geplande baggerwerkzaamheden in de gemeente Breda zijn afgestemd 
met de gemeente en verankerd in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2016-2024. In 
volgende GRP, na 2024, zal herziening van de baggerplanningen plaatsvinden. 
 
Vraag: 
Als realisatietermijn wordt de periode februari – juni 2020 genoemd. Is dit realistisch als 
rekening wordt gehouden met de aanbestedingstermijn(en)? 
Antwoord: 
Ja, dit is ambitieus maar realistisch. De aanbesteding heeft al plaatsgevonden maar vanwege 
de PFAS is het werk niet gegund. Zodra het krediet beschikbaar is, zal direct kunnen worden 
gegund en kan tot uitvoering worden overgegaan. 
 
Vraag: 
Is het vermelde uitgangspunt van erkende verwerking van de baggerslib in voldoende mate 
gegarandeerd? 
Antwoord: 
Ja dit is in voldoende mate gegarandeerd. Als verantwoordelijk opdrachtgever zien wij erop 
toe dat alle baggerspecie naar een erkende verwerker wordt vervoerd. 
 
Vraag: 
Gebeurt de uitvoering door boten en materialen voorzien van elektromotoren (i.v.m. de CO2 
uitstoot)? 
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Antwoord: 
De mogelijkheden om elektrisch materieel in te zetten is zeer beperkt. Wij houden de markt 
nauwlettend in de gaten wat hier in de toekomst mogelijk is.  
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag: 
Baggeren singels: graag uitleg waarom het geheel voor rekening van het waterschap komt 
terwijl er sprake is van stedelijk water. Wordt de bagger ook op onze kosten afgevoerd? 
Antwoord: 
Normaliter zijn de kosten voor transport en afzet van de baggerspecie voor de ontvangende 
partij. Voor de singels is in 2003 anders besloten en vastgelegd in een overeenkomst 
afstemmingsregeling beheer en onderhoud Bredase wateren waarbij wij als waterschap 
volledig verantwoordelijk zijn voor het natte profiel. Deze afspraak was onderdeel van de deal 
die het waterschap met de gemeente heeft gesloten aangaande de overdracht van de singels 
naar het waterschap. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag: 
In het stuk wordt het vervangen van beschoeiing aangehaald. Wordt er bij de keuze voor 
beschoeiing rekening gehouden met dieren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 
Wij doelen op maatregelen zoals jonge watervogels behoeden voor een verdrinkingsdood door 
het makkelijker voor hen te maken om op de kade te komen, en rustpunten voor hen te 
creëren. 
Antwoord: 
Vanwege de urgentie van de baggeropgave, de noodzaak de beschoeiing ter plaatse van de 
woonboten binnen dit project mee te nemen en de status van beschermd stadsgezicht van de 
huidige constructie, is gekozen om eenzelfde beschoeiing terug te plaatsen als wat er op dit 
moment aanwezig is. Op de langere termijn wordt door de gemeente Breda gewerkt aan een 
integraal plan voor de totale inrichting van de singels, waarbij gekeken wordt naar de 
mogelijkheden om bepaalde plaatsen plas-dras oevers in te richten.  
 
Fractie CDA 
Vraag: 
Wat betekent dit projectkrediet voor het maximale investeringsplafond 2020? 
Antwoord: 
Dit heeft geen gevolgen voor het maximale investeringsplafond van 2020. De bijbehorende 
kapitaallasten zullen pas gaan lopen in 2021 en in de kadernota van 2021-2030 zullen 
projecten zodanig worden geprioriteerd dat dit geen gevolgen heeft voor de maximale 
investeringsplafonds van komende jaren. 
 
Vraag: 
Wat is de relatie tussen het realiseren van het project in 2020 en het opnemen in de 
begroting van 2021?  
Antwoord: 
De realisatie van het project start in 2020 maar vanwege de verwachte oplevering in 2021 zal 
pas in dat jaar sprake zijn van kapitaallasten die drukken op de begroting van 2021. 
 
Vraag: 
De investering is o.a. gebaseerd op 15.000 m3 bagger. Dit lijkt weinig. Hoe is deze 
berekening tot staand gekomen? 
Antwoord: 
Er is in de nota een verkeerde opgave van de hoeveelheden aangegeven. De baggeropgave in 
de Singels van Breda op basis van het leggerprofiel is 30.000 m3. Deze hoeveelheid is ook in 
het bestek opgenomen. 
 
Vraag: 
Wie is onderhoudsplichtig voor de beschoeiingen naast de woonboten? 
Antwoord: 
Het waterschap is onderhoudsplichtig voor de beschoeiingen naast de woonboten. 
 
Vraag: 
Wanneer vindt de aanbesteding plaats?  
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Antwoord: 
De aanbesteding heeft al plaatsgevonden maar vanwege de PFAS is het werk niet gegund. 
Zodra het krediet beschikbaar is, zal direct kunnen worden gegund en kan direct tot 
uitvoering worden overgegaan. 
 
Fractie PvdA 
Vraag: 
De afkorting UVK graag uitschrijven en toelichten. 
Antwoord: 
UVK staat voor UitVoeringsKrediet en is nodig om een project te kunnen financieren.  
 
Vraag: 
Hoe is het mogelijk, dat een ander project ondanks de PFAS wel uitgevoerd is? 
Antwoord: 
Wanneer de PvdA-fractie doelt op het baggerproject Katsbogten dat in september 2019 is 
uitgevoerd, kan worden gemeld dat dit project binnen de in het “Tijdelijk handelingskader 
voor het toepassen van grond en baggerspecie op of in de landbodem” gegeven ruimte is 
uitgevoerd. Hierin werd de mogelijkheid geboden om reeds voorbereidde baggerprojecten 
vóór 1 oktober 2019 uit te voeren en de vrijkomende baggerspecie zonder aanvullend PFAS-
onderzoek te verwerken. 
 
In het landelijkgebied is het conform het Tijdelijk Handelingskader mogelijk om baggerspecie 
die voldoet aan de kwaliteitseisen direct op het aangrenzende perceel te verwerken. 
 
Vraag: 
Wie is verantwoordelijk voor milieu de negatieve gevolgen van mogelijke PFAS stoffen?  
Antwoord: 
De ontdoener van baggerspecie is verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen van mogelijke 
PFAS stoffen. Het waterschap is hier de ontdoener. 
 
Vraag: 
Voor welke watergangen in Breda zijn we als waterschap verantwoordelijk? 
Antwoord: 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel van alle watergangen. Als 
uitzondering is het waterschap ook verantwoordelijk voor het transport en afzet van de 
baggerspcie in de singels.  
 
Vraag: 
Kunnen de werkzaamheden ondanks de PFAS-problematiek toch uitgevoerd worden? Met 
andere woorden is de verruiming van de normen voldoende voor het fatsoenlijk kunnen 
uitvoeren van deze taken? 
Antwoord: 
Ja, de PFAS-normering is voor de baggerkwaliteit die vrijkomt voldoende verruimd om de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
 
Vraag:  
Waarom draagt de gemeente Breda niet bij aan de investering?  
Antwoord: 
Normaliter zijn de kosten voor transport en afzet van de baggerspecie voor de ontvangende 
partij. Voor de singels is in 2003 anders besloten en vastgelegd in een overeenkomst 
afstemmingsregeling beheer en onderhoud Bredase wateren waarbij wij als waterschap 
volledig verantwoordelijk zijn voor het natte profiel. Deze afspraak was onderdeel van de deal 
die het waterschap met de gemeente heeft gesloten aangaande de overdracht van de singels 
naar het waterschap. 
 
Vraag: 
De afkorting GWW graag uitschrijven en toelichten.  
Antwoord: 
GWW staat voor Grond Weg en Waterbouw; hieronder vallen alle werken waar grondverzet 
plaatsvind zoals in de wegenbouw en de waterbouw. 
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4.1 
 

Aanvraag uitvoeringskrediet realisatie beekherstel en herstel natte natuur parel in 
het gebied “De Vloeiweide” ten zuidwesten van Breda  
Fractie VVD: 
 
Vraag: 
Graag kostenspecificatie van het gevraagde krediet van 770.000 euro. 
Antwoord: 
1,2 km beekherstel € 300.000 
44 ha hydrologisch herstel natte natuurparel € 176.000 
5 ha NNB € 150.000 
interne kosten € 100.000 
onvoorzien € 44.000 
totaal € 770.000 

 
Vraag: 
Indien de kosten de onzekerheidsmarge zouden overschrijden, hoe worden dan de 
meerkosten verdeeld tussen WBD en derden? 
Antwoord:  
Het waterschap is in financiële zin verantwoordelijk voor de KRW-opgaven (beekherstel en 
herstel NNP); Brabants Landschap is in financiële zin verantwoordelijk voor de 
natuuropgaven. 
 
Fractie Ongebouwd 
Vraag: 
Wat zijn de gevolgen voor de omgeving buiten het Beekherstelgebied Vloeiweide als de 
droogte problematiek in de Vloeiweide wordt aangepakt.  Op welke wijze wordt deze 
omgeving bij dit project betrokken. Er is een bijdrage van € 388.000,-- van derde. Waar 
bestaat dit bedrag uit?   
Antwoord: 
De gevolgen voor de omgeving zijn nog niet precies bekend; dat wordt uitgezocht in het 
kader van de totstandkoming van het projectplan Waterwet. Waterschap en Brabants 
Landschap hebben alle stakeholders geïnventariseerd en in beeld gebracht. Naarmate de 
belangen van deze stakeholders groter zijn, zullen ze intensiever bij de planvorming 
betrokken worden. 
De bijdragen van derden ziet er als volgt uit: 
50% via STUW beekherstel € 150.000 
50% via STUW herstel NNP € 88.000 
50% Natuurontwikkeling via GOB € 75.000 
50% Natuurontwikkeling via Brabants Landschap € 75.000 
Totale bijdrage derden € 388.000 

 
 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag: 
Waarom lijkt er slechts 5 ha beschikbaar te komen voor natuurontwikkeling? Wie/wat werkt 
hier niet in mee? Als dit de grondeigenaren zijn, waarom werken deze wel mee aan de 
hydrologische opgave en het beekherstel en niet aan NNB-opgave? 
Antwoord: 
De genoemde 5 ha komt beschikbaar via een directe aankoop van 3 ha van een huisperceel 
en via ruil (2 ha) met grond van Brabants Landschap. Het betreft totaal 5 ha die relatief laag 
gelegen is en zodoende perspectief biedt voor beekherstel en herstel NNP. Het overige areaal 
dat gelegen is binnen het NNB willen de huidige eigenaren niet afstaan. Wel zijn ze genegen 
om vernatting te accepteren en om mee te werken aan beekherstel. 
 
Fractie Natuurterreinen 
Vraag: 
Krijgt het AB inzage in de sok die voor dit project wordt afgesloten? 
Antwoord: 
Het AB kan kennis nemen van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Ter inzage bij 
de concernstaf 
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Vraag: 
Hoe en op welke termijn kan zekerheid worden verkregen dat de doelstelling van het NNB in 
voldoende mate wordt bevorderd voor de overige 15 hectare? Waarvan is dit afhankelijk? 
Antwoord: 
Die zekerheid kan niet gegeven worden. In de gesprekken met grondeigenaren over 
natuurrealisatie heeft Brabants Landschap ingezet op aankoop op vrijwillige basis en op 
zelfrealisatie.  
 
Vraag: 
Levert de beperking van de 15 hectare geen belemmering op voor de wateropgaven van het 
waterschap? 
Antwoord: 
Op grond van de gespreksresultaten met de grondeigenaren blijkt dat de grondeigenaren 
bereid zijn om mee te werken aan de wateropgaven; vooralsnog lijkt er geen belemmering 
om de wateropgaven te kunnen realiseren.  
 
Vraag: 
Wie zijn de derden die een financiële inbreng leveren van 388.000 euro? 
Antwoord: 
Brabants Landschap, het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) en de STUW (overeenkomst 
tussen provincie en waterschap). 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag: 
Vloeiweide: wij missen enige mededeling over het onderhoud/onderhoudsplan. 
Antwoord: 
Naast een projectplan Waterwet wordt er ook een beheer- en onderhoudsplan opgesteld. In 
de samenwerkingsovereenkomst worden daarover afspraken gemaakt. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag: 
In het document staat de uitspraak: “Brabants Landschap spant zich in om deze 20 ha -op 
basis van vrijwilligheid- beschikbaar te krijgen voor natuurontwikkeling.” 
Wat is de rol van de provincie hierin? 
Antwoord: 
De provincie maakt de aankoop en inrichting van NNB-gronden mogelijk door het beschikbaar 
stellen van financiële middelen via het GOB. 
 
Vraag: 
Bent u bereid om, indien het Brabants Landschap niet lukt op vrijwillige basis deze grond 
beschikbaar te krijgen, eventueel samen met de provincie hier inspanningen voor te leveren? 
Antwoord: 
De voortgang van aankoop van NNB-gronden en de inrichting daarvan, wordt gemonitord 
door een provinciale werkgroep. Op bestuurlijk niveau wordt bezien of met het huidige 
instrumentarium de NNB-doelstellingen -realisatie NNB in 2027- gehaald worden. 
 
Fractie CDA 
Vraag: 
Is dit uitvoeringskrediet van  € 770.000 voor het realiseren van 5 of van 20 ha beekherstel en 
natte natuur? 
Antwoord: 
Het krediet is bedoeld voor 1,2 km beekherstel, het hydrologisch herstel van 44 ha natte 
natuurparel en voor 5 ha natuurontwikkeling. 
 
Vraag: 
Zit in dit bedrag de aankoopprijs  van de grond bij? 
Antwoord:  
Nee. Brabants Landschap is verantwoordelijk voor de grondaankoop en voor de financiering 
ervan. 
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Fractie PvdA 
Vraag: 
In het kader van het sociaal werkgever- en opdrachtgeverschap. Hoe zijn in dit verband de 
afspraken rondom sociale return on investment (inzetten van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt) bij de uitbesteding?  
Antwoord:  
Bij de aanbesteding van diensten maakt het waterschap gebruik van een raamcontract. In het 
nieuwe raamcontract, af te sluiten omstreeks mei 2020, is aandacht voor sociale return on 
investment. Indien de planning het toelaat, zal gebruik gemaakt worden van het nieuwe 
raamcontract.  
 
Bespreking:  
Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.  
 

4.2 
 

Fractievergoeding  
Fractie Ongebouwd 
Vraag: 
Fractievergoeding is niet voor de partij maar voor de fractie. Alleen hoe moeten we dit 
interpreteren. De partijnaam zit vaak in de naam van de fractie.  
Antwoord: 
In artikel 1, onderdeel a van de verordening wordt een definitie gegeven wat een fractie is. 
Deze definitie sluit weer aan bij het reglement van orde algemeen bestuur waarin in artikel 3 
wordt geregeld wat in het waterschap wordt beschouwd als een fractie: 

- De leden van het algemeen die door het stembureau op dezelfde kandidatenlijst 
verkozen zijn verklaard; 

- De leden van het algemeen bestuur die zijn benoemd door de diverse organisaties. 
Er is in ditzelfde artikel ook geregeld wat fracties zijn bij splitsing of samenvoeging.  
 
Vraag: 
Er is een bedrag per fractielid vastgesteld per jaar, alleen is hierbij nog een max dat je per 
maand mag besteden of mag dit in zijn geheel opmaken in de eerste maand. 
Antwoord: 
Er is geen maximum wat men per maand mag besteden. Bij wijze van spreken kan een fractie 
het hele jaarbedrag in één maand opmaken. 
 
Vraag: 
Op welke wijze wordt het fractiebudget toegekend in het jaar van de verkiezingen. Houdt dit 
in dat er in dat jaar 2x 500 euro per fractie beschikbaar wordt gesteld? 
Antwoord 
Dit wordt onder meer geregeld in artikel 5, vierde lid van de verordening. 
Er zijn dan drie situaties te onderscheiden: 

1. Voor fracties die terugkeren na de verkiezingen en worden geacht een voortzetting 
van de fractie te zijn: zij mogen het al toegekende bedrag verder besteden. 

2. Voor nieuwe fracties die voor de eerste keer aantreden na de verkiezingen: vanaf het 
aantreden van het nieuwe algemeen bestuur hebben zij recht op de voor dat 
kalenderjaar vastgelegde vergoeding van € 500,- per lid. 

3. Voor fracties die verdwijnen na de verkiezingen: vanaf het aantreden van het nieuwe 
algemeen bestuur vervalt hun recht op het fractiebudget. Eventueel nog niet gebruikt 
budget kan dan niet meer worden gedeclareerd. 

 
Vraag: 
De fractievoorzitter moet de declaratie indienen bij de SD, houdt dit dan ook in dat de 
gedeclareerde bedragen aan de fractievoorzitter worden uitbetaald en dat hij deze eventueel 
moet doorbetalen aan de fractieleden/fractie ondersteuners. Wat zijn hiervan de 
consequenties voor de fractievoorzitter? 
Antwoord: 
Deze vraag is ook voorgelegd aan de accountant. Er zijn voor de fractievoorzitter geen fiscale 
consequenties, zo stelt de accountant, omdat het gaat om betaling van gemaakte kosten.  
 
Wij melden hamerstuk 4.2 Fractievergoeding aan ter bespreking. 
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100.1 
 

Mededeling Beleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2024, Samen 
beter!  
Fractie Ongebouwd 
Vraag: 
Mededelingen 100.1 en 100.5 
Uit beide stukken blijkt dat samenwerking en afstemming met onze partners bij het opstellen 
en handhaven van ieders beleid/activiteiten steeds belangrijker wordt. Op welke wijze wil 
onze organisatie hierop inspelen en is hiervoor voldoende capaciteit.  
Antwoord: 
Het bestuursakkoord, Waterbeheerplan en de kadernota vormen samen het kader voor het 
VHT-beleidsplan 2020-2024. De uitwerking van het beleidsplan vindt plaats in een jaarlijks 
Handhavinguitvoeringsprogramma (HUP).  Recente nieuwe ontwikkelingen, zoals opgenomen 
in het VTH-beleidsplan, worden voor 2020 opgepakt binnen de bestaande capaciteit. Voor de 
HUP’s 2021 -2024 zal het dagelijks bestuur een nieuwe keuze maken in hoe uitvoering te 
geven aan het VTH beleidsplan. Eventuele financiële consequenties zullen in de kadernota en 
begrotingscyclus worden ingepland.  
 
Samenwerking met andere partijen kan helpen om doelen te bereiken en is dan ook een 
belangrijk onderdeel van het VTH-beleidsplan. Samenwerken is één van de oplossingen om 
effectief te blijven. Bijvoorbeeld door informatie met elkaar uit te wisselen en toezichttaken 
op elkaar af te stemmen. In voorgaande jaren was er al samenwerking met partners op 
zaakniveau en beleids/strategisch niveau. Deze samenwerking zetten we voort. Daarnaast is 
er vanaf 2019 een ‘VTH-informatiemakelaar’ aangesteld. Waarbij samenwerking en 
informatie-uitwisseling belangrijke speerpunten zijn.  
 
Fractie Water Natuurlijk 
100.1 Beleidsplan VTH: agenderen graag 
 

100.4 
 

Mededeling aanpak nader uit te werken voorkeursalternatieven van de gemeente 
Drimmelen  
Fractie Water Natuurlijk 
100.4 Mededeling VKA Drimmelen voortgang: graag agenderen. Inclusief brief 
bewonerscomite Bastion!  
Antwoord 
De mededeling zal ter bespreking worden geagendeerd. De brief (en het concept-antwoord) 
worden, overeenkomstig het reglement van orde algemeen bestuur en de spelregels, 
besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 februari 2020 en daarna 
geagendeerd voor het algemeen bestuur als ingekomen stuk. op 26 februari 2020. 
De ingekomen brief staat op de website van het waterschap zodat alle AB-leden er kennis van 
kunnen nemen. 
 
Vraag: 
Naar aanleiding van 100.4 willen wij graag nogmaals met elkaar bevestigen hoe wij met 
brieven aan het AB omgaan. In januari 2015 is er in het AB een heldere afspraak over 
gemaakt, die als uitgangspunt kan dienen. Direct plaatsen op de site van BD is de eerste 
afspraak. Kunt u ons over deze afspraken informeren? 
Antwoord: 
De door u geformuleerde afspraak wordt nog steeds toegepast. Daar bovenop zullen wij het 
AB ook via Spraakwater (en de wekelijkse nieuwsbrief) informeren wanneer er brieven aan 
het AB gericht zijn bijgekomen. 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Aanmelden voor bespreking: 100.4 Regionale keringen Drimmelen 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag: 
Bestaat er een verslag van het overleg dat op 15-01 is gevoerd tussen in ieder geval het 
waterschap Brabantse Delta en vertegenwoordigers van Comité Markkant? 
Antwoord: 
Er is nog geen verslag gemaakt van het overleg. In het overleg zijn de vervolgstappen na de 
AB vergadering van 18 december besproken. Op basis van het overleg is het adviesbureau 
gevraagd om een aanbieding te doen. Met het comité is afgesproken e.e.a. vast te leggen in 
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een verslag op basis van de aanbieding van het adviesbureau. De aanbieding van het 
adviesbureau is nog niet ontvangen. 
 
Vraag: 
Graag zouden wij dit verslag willen inzien. Is dit mogelijk? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 
Zodra het verslag gereed is, kan dit aan het AB ter inzage worden gegeven. 
 
Fractie PvdA 
Vraag: 
Deelgebied Bastion: Wordt er een nieuw alternatief aangeboden?  
Antwoord: 
Er zal geen alternatief met een (deels) demontabele kering worden uitgewerkt. 
 
Vraag: 
Deelgebied Markkant 3: Komt hiervoor ook nog een notitie voordat het in april 
2020 geagendeerd wordt?  
Antwoord: 
Voor Markkant 3 zal ook een aparte notitie worden gemaakt. 
  
Bespreking:  
Ja.  
 

100.5 
 

Mededeling voorbereiden op de Omgevingswet  
Fractie Ongebouwd 
Vraag: 
Mededelingen 100.1 en 100.5 
Uit beide stukken blijkt dat samenwerking en afstemming met onze partners bij het opstellen 
en handhaven van ieders beleid/activiteiten steeds belangrijker wordt. Op welke wijze wil 
onze organisatie hierop inspelen en is hiervoor voldoende capaciteit.  
Antwoord: 
In het algemeen geldt dat processen zoals de watertoets in een andere vorm terugkomen. 
Daar is de organisatie al op ingericht en daarin zijn de afgelopen jaren ook al veel stappen 
gezet. De belangrijkste verandering is dat beslissingen over bijv. omgevingsvergunningen 
sneller moeten en vaker gezamenlijk met gemeenten. Dat wordt straks deels ondersteund 
door het Digitale Stelsel Omgevingswet waarbij gemeenten en waterschappen in dezelfde 
systemen aan dezelfde aanvragen samenwerken. De vraag is daarom in niet zozeer of er 
voldoende capaciteit is, maar eerder hoe de bestaande capaciteit goed en efficiënt ingezet 
kan worden. 
 
Fractie Water Natuurlijk 
100.5 Voorbereiding Omgevingswet: graag agenderen. 
 
Fractie PvdA 
Vraag: 
Is er voor het waterschap ook een overgangstermijn van 10 jaar?  
Antwoord: 
Nee, voor het waterschap geldt straks een overgangstermijn van 2 jaar (2021-2023).  
 
Vraag: 
Hoe willen we de verbinding maken met de verschillende gemeentes? Niet iedere gemeente 
zal op hetzelfde tijdstip zover zijn.  
Antwoord: 
Dat kan in dit stadium eigenlijk alleen nog op hoofdlijnen en schaal van een streek of regio. 
Dat is voor dit moment ook nog voldoende. De eerste stap is het Waterbeheerprogramma 
waarbij we in het kader van het participatieproces al die verbinding met gemeenten aan het 
zoeken zijn. Dit zijn wel aspecten die in het proces rondom het waterbeheerprogramma en 
Omgevingswet nog nader aan de orde moeten komen, vandaar dat dit in deze mededeling 
geagendeerd is. 
 
Bespreking:  
Mogelijk bespreken, afhankelijk van de beantwoording van de vraag.  
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100.6 
 

Vragen fractie Partij voor de Dieren over 'De oprukkende bever' en DB-reactie 
 
Fractie Water Natuurlijk 
Bespreking gevraagd. Op dit moment is een motie in voorbereiding. 
 

100.7 
 

Vragen fractie PvdA 'Gevolgen vuurwerk voor water en natuur' en DB-reactie 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag: 
Bestaat er binnen (gemeenten in) ons waterschap regelgeving omtrent het afsteken van 
vuurwerk in Ecologische Verbindingszones / Natte Natuurparels? Wij hebben het dan over het 
afsteken van vuurwerk binnen de tijden waarop dit in de openbare ruimte is toegestaan. 
Antwoord: 
Nee, er bestaat geen regelgeving specifiek voor het afsteken van vuurwerk in ecologische 
verbindingszones. Gemeenten kunnen wel vuurwerkvrije zones instellen. 
 
Vraag: 
Is er in het verleden door ons waterschap, vanuit de verantwoordelijkheid voor 
waterkwaliteit, voorlichting of informatie gegeven over de gevolgen van het afsteken van 
vuurwerk? 
Antwoord: 
Nee, dat is niet door het waterschap gebeurd. Wellicht ligt hier een taak voor de UvW of 
STOWA om hierover te communiceren. De kans is dan groter dat het in het algemene 
landelijke debat over vuurwerk wordt betrokken. 
 
Fractie PvdA 
Vraag: 
In de beantwoording werkt de bijgevoegde link naar het externe document niet.  
Antwoord: 
Dit kennisdocument is op Spraakwater in een aparte mededeling voor iedereen te 
downloaden. 
 
Bespreking:  
Ja. De PvdA dient met andere fracties een motie in.  
 

 Overig 
 Fractie Water Natuurlijk 

Vraag: 
Overig: we zouden regelmatig terugkoppeling krijgen over stand van zaken contacten, 
dossiers, voortgang samenwerking Vlaanderen. Is al lang niet gedaan. Kunt u ons update 
geven? 
Antwoord: 
In de vergadering van 10 juli 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de 
voorgestelde aanpak voor het samen met Vlaamse partners ontwikkelen van een 
samenwerkingsagenda. Onderdeel van de aanpak is een jaarlijkse voortgangsrapportage aan 
het AB. De eerste voortgangsrapportage is voorzien voor het algemeen bestuur van 17 juni 
2020. 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag: 
Er staat nog een aantal vragen van onze fractie open van vorige vergaderingen. Graag uw 
aandacht daarvoor. 
Antwoord: 
U vindt de beantwoording hier onderaan. 
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Aangemeld voor bespreking 
 
Agendapunt Onderwerp  Fractie  
4.1 Aanvraag uitvoeringskrediet 

realisatie beekherstel en herstel 
natte natuur parel in het gebied “De 
Vloeiweide” ten zuidwesten van 
Breda 

PvdA 

4.2 Fractievergoeding Ongebouwd 
100.1 Beleidsplan Vergunningen, Toezicht 

en Handhaving 2020-2024. 
 

Water Natuurlijk 

100.4 Mededeling aanpak nader uit te 
werken voorkeursalternatieven van 
de gemeente Drimmelen. 
 

Water Natuurlijk 
Ons Water/Waterbreed 

100.5 Mededeling voorbereiden op de 
Omgevingswet. 
 

Water Natuurlijk 
PvdA 

100.6 Vragen fractie Partij voor de Dieren 
over 'De oprukkende bever' en DB-
reactie. 
 

Water Natuurlijk 

100.7 Vragen fractie PvdA 'Gevolgen 
vuurwerk voor water en natuur' en 
DB-reactie. 
 

PvdA 

 
Openstaande technische vragen AB 4 december 2019 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
In de Kadernota lezen wij op pagina 48: 
Om 100% handhaving van de overtredingen in het project Sloten, oevers en dijken op orde te 
realiseren is in 2020 een extra bedrag opgenomen van € 660.000 en in 2021 een extra bedrag van 
€ 390.000. 
Graag wil onze fractie weten waaraan dit gaat worden besteed, of dit niet uit de reguliere middelen kan 
en:  of het streven naar 100% niet contraproductief is. U weet ongetwijfeld dat de laatste procenten enorm 
veel “inspanning” vereisen.  
Antwoord 
De reguliere afdelingen worden betrokken bij de uitvoering van het project, maar hebben onvoldoende 
capaciteit om deze overtredingen allemaal op te pakken. De kosten worden daarom onder andere ingezet 
voor de inhuur van externen. Daarnaast worden kosten gemaakt voor communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld 
om bewonersavonden te organiseren in stedelijk gebied, om onder andere het vergunningentraject soepel te 
laten verlopen en om het waterbewustzijn in deze gebieden te verhogen. De overtredingen die nog opgepakt 
moeten worden, zijn veelal in het stedelijk gebied. Dit zijn niet per definitie ‘lastigere dossiers’. SODO heeft 
op dit moment al ongeveer 7.000 bewoners aangeschreven, waarvan er ongeveer 6 gebieden (of enkele 
bewoners) iets meer aandacht vragen. Daarnaast is het belangrijk dat alle overtredingen opgelost worden, 
omdat er anders rechtsongelijkheid ontstaat en onze taakuitoefening wordt bemoeilijkt.  
 
Vraag 
Maaien dijken, met name in de Overdiepse Polder: hierover is overleg geweest tussen de heren Wijnen en 
Meuleman. Mocht dit niet tot een bevredigend slot komen, dan volgt de vraag: 
Wat moet er gebeuren om de gevestigde agrariërs de dijken te laten maaien? Dit bespaart kosten. Het 
argument van “tere dijken en geavanceerd maaien” willen wij graag toegelicht zien. Anders gezegd: waarom 
zouden de genoemde agrariërs dat niet kunnen? 
Antwoord 
De waterkering in de Overdiepse Polder is relatief nieuw. De waterkering is ingezaaid en de grasmat 
ontwikkelt zich tot het gewenste beeld. Onderhoud door het waterschap is, tot de grasmat volledig 
ontwikkeld is, gewenst boven het onderhoud door derden. Daarbij is het onderhoud voor de komende 2 jaren 
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nog onderdeel van een onderhoudscontract met een aannemer. Dit contract kan 2 keer met 2 jaar worden 
verlengd.  Daarna zouden afspraken gemaakt kunnen worden over het onderhoud van de waterkering. 
Hierbij geldt dat het waterschap toezicht zal blijven houden op de kwaliteit van de grasmat.  
 
Vraag 
Het beweiden van dijken. Hierover hebben wij reeds een vraag gesteld in de vorige ronde. Concreter willen 
wij graag vernemen: 
Wie bepaalt uiteindelijk welke dieren op een dijk zijn toegestaan? Het is toch vreemd te noemen dat het 
ene  waterschap diametraal tegengestelde regels hanteert dan het andere.  
Antwoord 
Het algemeen bestuur bepaalt welke activiteiten verboden zijn op of nabij waterstaatswerken en stelt dit vast 
in de keur. Dit wordt verder vormgegeven door het dagelijks bestuur in de beleidsregels en algemene regels. 
In de beleidsregels en algemene regels zijn bepalingen opgenomen onder welke voorwaarden welke dieren 
kunnen worden toegestaan op of nabij een waterkering.  Overigens is er onder deskundigen bij 
waterschappen en Rijkswaterstaat brede consensus dat een goede grasmat cruciaal is voor een veilige 
kering. Bij beweiding van een waterkering met vee kan alleen beweiding met schapen en geiten bijdragen 
aan een goede grasmat. De regels bij de waterschappen en Rijkswaterstaat wijken op dit punt ook niet af. Er 
kunnen verschillende redenen zijn dat er in de praktijk op sommige plaatsen toch grootvee op keringen 
aanwezig is, zoals oude pachtovereenkomsten die nog herzien moeten worden, waterkeringen die niet langer 
een waterkerende functie hebben etc.  
 
Openstaande technische vragen AB 18 december 2019 
 
Vraag over vaststelling beleid demontabele keringen  
Mevrouw Franssen: Nee, het is een algemeen iets, het is een kader waarin wij aangeven dat demontabele 
keringen eigenlijk niet aan de orde zijn bij Waterschap Brabantse Delta. Wij hebben onderzoek laten doen 
naar hoe dat wordt toegepast in andere waterschappen en daar is uit gebleken dat bij de waterschappen 
waar er ruim gebruik van wordt gemaakt zoals bijvoorbeeld in Limburg, dat ze het daar gaan afschaffen 
omdat het faalrisico te hoog is, alleen in hoge uitzonderlijke gevallen zoals vaker genoemd wordt, in 
Zaltbommel, waar cultuurhistorie een hele belangrijke rol speelt.  
 
Mevrouw Bonthuis/Van den Berg: ?? 2.06.06 
 
Mevrouw Franssen: Uiteraard, dat zullen wij doen.  
 
Mevrouw Bonthuis: Wanneer vinden wij iets beleid, ik vind het eigenlijk een vraag voor het algemeen 
bestuur, want als ik dit zo lees, vind ik het absoluut niet de status van een beleidsstuk hebben en is het een 
juridische vraag. Als het zoveel consequenties heeft, bij wie hoort het dan, hoort het dan bij ons als 
algemeen bestuur of alleen bij het dagelijks bestuur? Dat vind ik wel een belangrijke. 
 
De heer Kocx: Bij interruptie, daar wil ik mij bij aansluiten, want wij hebben altijd gezegd en besproken dat 
het algemeen bestuur het beleid vaststelt en het dagelijks bestuur neemt besluiten en die voert beleid uit.  
 
Mevrouw Franssen: Oké, wij zullen het toesturen en wij zullen ernaar kijken. Is dat akkoord? 
 
Mevrouw Van den Berg: Juridisch wil ik weten of het beleid aan ons is en wat betekent het dan voor het 
beleidsstuk en welke status heeft het dan en hoe wij het in dit project verder kunnen hanteren of niet. Het 
heeft verdergaande consequenties voor meerdere mensen.  
 
Antwoord beleid demontabele keringen 
Het antwoord op deze vraag is op dit moment nog voorwerp van onderzoek en zal op een later moment, na 
bespreking in het DB, aan het AB worden toegezonden. 
 
Vraag over Paaiplaatsen 
In het AB van 18 december is een vraag gesteld over paaiplaatsen: 
De heer Verroen: Voorzitter, de vragen over de paaiplaatsen en de sportvisserij. Ik heb geen beeld en dat ga 
ik ophalen, hoe het functioneren van paaiplaatsen in beeld is bij het waterschap. Ik ga u daar schriftelijk over 
informeren want ik kan dat niet uit het hoofd even hier reproduceren, niet goed in ieder geval. Verder heeft u 
de rol van de visserij even aangeduid. Ik denk dat de visserij als geen ander goed inzicht heeft in de 
levenscyclus van de vis en daarom als gewaardeerde partner als kennisbron kan functioneren, ook over de 
levenscyclus, dus ook over de paaiplaatsen.  
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Antwoord 
Langs de Mark en de Vliet zijn eind jaren ‘90 de meeste paaigeulen aangelegd. Dit was destijds uitgevoerd 
om “werk met werk” te maken. Elders had men rietspecie nodig en langs de Mark en Vliet ontstonden 
paaigeulen, wat gunstig zou zijn voor de visstand. Daarnaast is een deel van de paaigeulen ook aangelegd 
middels (EVZ)projecten. Omdat in de loop der jaren een aantal van deze paaigeulen behoorlijk dichtgegroeid 
en/of dichtgeslibd waren en er flink onderhoud nodig was, werd vanuit afd. Onderhoud de vraag gesteld 
welke paaigeulen nog onderhouden dienden te worden en welke evt. konden vervallen.  
Door de veranderde wet- en regelgeving (bemonsteren bagger etc.) waren de kosten voor het onderhouden 
van paaigeulen namelijk aanzienlijk gestegen.  
 
Allereerst dient gezegd te worden dat het merendeel van de paaiplaatsen destijds niet optimaal is aangelegd 
voor de functie waar zij voor bedoeld zijn; paai- en opgroeigebied voor vissen. In de meeste gevallen 
ontbreekt een flauwe oeverzone en is de overgang land-water daardoor vrij abrupt. Daarnaast zijn een 
aantal paaigeulen aan de smalle kant, waardoor zij snel dichtgroeien en door beschaduwing zijn er 
nauwelijks onderwaterplanten aanwezig (de vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit riet). De verwachting is 
daarom dat de paaigeulen, zeker de smallere, maar matig functioneren als paaigebied. Een gericht 
onderzoek naar het ecologisch functioneren is nooit gedaan, dus we kunnen deze verwachting niet staven 
met cijfers (soorten en hoeveelheden vis in de paaigeulen). 
Vanwege bovengenoemde verwachting van het matig functioneren van de paaigeulen, in combinatie met het 
redelijk intensieve onderhoud dat (m.n. de smallere) paaigeulen nodig hebben en daarmee gepaard gaande 
hoge kosten, is in 2013 een beoordeling van de paaiplaatsen uitgevoerd. Oftewel, is er een keuze gemaakt in 
effectieve paaigeulen die we moeten handhaven en paaigeulen die we niet meer gaan onderhouden. De 
criteria om te komen tot een goed onderbouwde keuze waren: ligging, afmetingen en huidige waarde van de 
paaigeulen. Omdat over het laatste criterium weinig bekend was, is vooral op de eerste twee criteria 
“gescoord”. Naar aanleiding van deze beoordeling is een advies uitgebracht naar afd. Onderhoud over de te 
behouden en de te laten vervallen paaigeulen, waarbij met name over een aantal smalle paaigeulen in 
combinatie met de aanwezigheid van voldoende paaigeulen in de omgeving, geadviseerd is deze te laten 
vervallen.  
 
Tenslotte, ter info het rapport “Afvissen paaigeulen en paaipoelen gelegen langs de Mark nabij Breda” 
(2011)*. Het afvissen is uitgevoerd voorafgaand aan het baggeren van een aantal paaigeulen. Daarbij zijn de 
soorten en aantallen vis in de betreffende paaigeulen geteld. Dit heeft echter plaatsgevonden in de 
winterperiode, zodat er weinig gezegd kan worden over het functioneren van de paaigeulen als paai- en 
opgroeigebied. Bij de aanbevelingen is o.a. aangegeven dat verbetering van de paaigeulen mogelijk is door 
aanbrengen glooiende oevers en dat onderzoek in het voorjaar gewenst is, zodat iets gezegd kan worden 
over functioneren als paai- en opgroeigebied. Dit onderzoek is evenwel tot op heden niet uitgevoerd. 
*U vindt dit rapport op Spraakwater in een apart bericht. 

Openstaande vraag AB 4 december 2019 

De heer Van Noord: Voorzitter. Een kleine vraag. Er waren een aantal stemmingen en ik hoorde u zeggen 
partij A of B stemt voor of tegen. Hoe wordt dit nou geregistreerd? Wij hebben geen hoofdelijke stemming of 
is dat op aantallen of komt in de notulen te staan welke partij voor of tegen is? Hoe vindt zoiets plaats? 

De voorzitter: In de notulen staat dat het voorstel met algemene stemmen is aanvaard. Als een fractie 
tegenstemt, dat heb ik zojuist bij de begroting geformuleerd, dan wordt dat in de notulen opgenomen. Bij de 
moties die allemaal zijn, ik zit even na te kijken wat er allemaal heel expliciet nog verantwoord had moeten 
worden, omdat er eigenlijk niet door personen afwijkend is gestemd. Eigenlijk is alles met alle stemmen 
aangenomen, behalve op het ene punt en daarvan staat de aantekening van de PvdD bij. De 
stemverklaringen staan ook letterlijk in het verslag. Als fracties nadrukkelijk aantekening willen hebben dat 
zij tegen zijn zoals in deze situatie zij dat in hun stemgedrag laten blijken, dus dat blijkt dan wel uit de 
notulen. Ik zal het nog even met onze mensen nagaan, zodat ook mensen die het over jaren nalezen, het 
precies weten. Dat is denk ik de reden van uw vraag. 

Antwoord 
Volgens het reglement van orde algemeen bestuur moeten stemmingen hoofdelijk (of schriftelijk) worden 
uitgevoerd. Wanneer er daadwerkelijk een stemming plaatsvindt, wordt dat in de notulen vermeldt met 
aantekening van het aantal voor- en tegenstemmers. Wanneer geen stemming plaatsvindt, kan men vooraf 
aantekening vragen dat men geacht wordt tegen te hebben gestemd. Men kan discussiëren of de genoemde 
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stemmingen geheel volgens het reglement van orde zijn verlopen, maar omdat geen enkel AB-lid direct 
protest heeft aangetekend tegen het verloop van de stemming of de uitslag ervan, staat de uitslag ervan 
vast. 


