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3.1 Aangepast besluit -Aanpassen mandatering ter verbetering van 
projectvoorbereiding 

Fractie Partij voor de Dieren

Gedurende de discussie afgelopen woensdag kwamen er een aantal vragen in ons op 
met betrekking tot de scope en noodzaak van de aanpassing mandatering. Graag 
leggen wij deze aan u voor.

Vraag:
Kunnen de drie onderdelen van het oorspronkelijke voorstel het voor waterschap 
Brabantse Delta makkelijker maken om gronden voor Ecologische Verbindingszones 
aan te kopen? En is dit wel/niet het geval voor de variant van het voorstel die nu 
voorlicht, met twee onderdelen? Graag uw toelichting hierop. 
Antwoord:
Het totale pakket geeft meer flexibiliteit aan het mandaat aan het DB en daardoor 
wordt de slagkracht vergroot. Dus wordt het daarmee makkelijker om een EVZ aan 
te kopen.

Vraag:
Valt muskusrattenbestrijding ook onder de mandatering die nu ter aanpassing 
voorligt? Graag uw toelichting hierop.
Antwoord:
Nee. De muskusrattenbestrijding leidt niet tot investeringsopgaven. 

Vraag:
Met betrekking tot het laten vervallen van de regel dat het voorbereidingskrediet 
niet meer dan 10% van de geraamde projectkosten mag zijn: wat is de schatting 
van hoe vaak per jaar deze regel een probleem zal vormen? En kunt u aangeven of 
het mogelijk is dit te ondervangen door in deze situatie toestemming voor 
overschrijding te vragen bij de fractievoorzitters? Welke bezwaren ziet u hier tegen?
Antwoord:
Deze schatting is niet makkelijk te maken omdat de hoogte van het 
voorbereidingskrediet tot op heden vaak leidend is geweest voor wat er wel dan wel 
niet met het voorbereidingskrediet werd onderzocht. 
Het wel/niet ondervangen van toestemming door fractievoorzitters, past niet in de 
technische beantwoording, maar is een bestuurlijke discussie.

3.2 Zelfstandige externe financiering SNB 

Fractie VVD:

Vraag:
Welke redenen liggen eraan ten grondslag dat er geen unanimiteit was voor het 
wijzigen van de stemverhoudingen?
Antwoord:
De voorgestelde gewijzigde stemverhouding heeft tot de gevolg dat minimaal twee 
aandeelhoudende waterschappen tegen moeten stemmen om een voorstel af te 
wijzen. Met de bestaande stemverhouding konden de grotere aandeelhouders alleen 
een voorstel afwijzen. Feitelijk hadden de grotere aandeelhouders een vetorecht.
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Het voorstel tot wijziging (tot nu toe) van de stemverhouding zorgde er echter ook 
voor dat de twee kleinere aandeelhouders samen niet langer een voorstel af konden 
wijzen. Dit was voor de twee kleinere aandeelhouders reden om vooralsnog niet mee 
te gaan in de voorgestelde gewijzigde stemverhouding

Vraag:
Heeft het niet wijzigen van de stemverhoudingen mogelijk nog nadelige gevolgen?
Antwoord:
Een van de grotere waterschappen kan op basis van de bestaande 
stemverhoudingen besluitvorming tegenhouden. Dat kan, maar hoeft niet altijd, 
nadelig zijn en de besluitvorming te hinderen.

Fractie CDA:

Vraag:
Met hoeveel neemt de schuldenquote van de Brabantse Delta af? 
Antwoord:
Indien SNB met 60% wordt gefinancierd met vreemd vermogen en SNB een lening 
afsluit bij NWB Bank ter grootte van € 27 miljoen (najaar 2020 en begin 2021), dan 
zal op basis van de vervroegde agioterugbetaling voor waterschap Brabantse Delta 
van bijna € 6,1 miljoen de schuldquote in eerste instantie met ongeveer 3,5% extra 
afnemen. Deze extra daling is tijdelijk doordat in de jaren tot en met 2026 de 
reguliere agio terugstortingen lager zullen zijn. Eind 2026 is er geen effect meer op 
de schuldquote. Dan is de fabriek van SNB volledig afgeschreven en zal in beide 
situaties - wel of geen eigen financiering SNB - de volledige agio teruggestort zijn

3.3 Aanvullend uitvoeringskrediet voor robuuste zoetwaterinlaat Roode Vaart 

Fractie Ongebouwd

Vraag: 
Op de agenda zijn agendapunten 3.3 en 4.3 apart geagendeerd. Deze twee 
agendapunten hebben veel onderlinge samenhang Wij stellen dan ook voor om 
agendapunt 3.3 en 4.3 als één agendapunt te behandelen
Antwoord:
De agendapunten 3.3 en 4.3 worden a.s. woensdag als één agendapunt behandeld.

3.4 Versnelling grondbeschikbaarheid 

Fractie Ongebouwd

Vraag:
Op blz 3 eerste alinea van de adviesnota staat de volgende zin: Binnen deze ruimte 
kunnen gronden worden aangekocht tot een aankoop ervoor zorgt dat dit maximum 
wordt overschreden.  Hoe moeten we in deze zin het woordje “tot” interpreteren? 
Wordt er pas gestopt met aankopen van grond nadat de laatste aankoop er voor 
heeft gezorgd dat het budget is overschreden of moet de grond aankoop binnen het 
budget vallen en zo niet dan kan deze niet doorgaan?
Antwoord:
De aankoop moet binnen het budget van de grondportefeuille ad. € 9.550.000,- 
vallen. Het AB wordt via de managementletters meegenomen over de uitnutting van 
de pot. Indien de grens benaderd wordt, zal het AB  aan de voorkant geïnformeerd 
worden over de oorzaak en mogelijke oplossing.

Vraag:
In de zevende wijziging delegatie besluit wordt gesproken over onroerende zaken. In 
de adviesnota wordt alleen gesproken over gronden en niet over andere onroerende 
zaken. Houdt dit in als de zevende wijziging delegatiebesluit  wordt aangenomen we 
het DB mandateren voor alle onroerend goed transacties of heeft dit alleen 
betrekking op gronden? Indien dit alleen betrekking heeft op gronden dan ook zo 
omschrijven in de zevende wijziging delegatiebesluit.
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Antwoord: 
De adviesnota (en daarmee samenhangende zevende wijziging delegatiebesluit) 
heeft alleen betrekking op de aankoop van gronden en niet op andere onroerende 
zaken. Het nu geldende delegatiebesluit wijzigt daarmee inhoudelijk niet voor 
onroerende zaken. 

Volledigheidshalve wordt in de zevende wijziging delegatiebesluit een regel 
toegevoegd voor de aankoop, ruiling en vervreemding van onroerende zaken, zodat 
ook in de zevende wijziging delegatiebesluit het onderscheid tussen gronden en 
onroerende zaken duidelijk is. 

4.1 Vaststelling Projectplan Waterwet voor het project “Aanpassen 
kunstwerken ten behoeve van vismigratie 2019-2021” (doorgeschoven uit 
vergadering AB 1 juli 2020)

4.2 BWB: zienswijze concept programmabegroting 2021 en 
meerjarenprogramma 2021-2024 (doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 
2020)

4.3 Vaststellen projectplan Waterwet voor het project Zoetwatermaatregelen 
Roode Vaart te Moerdijk 

4.4 Aanwijzing secretaris algemeen bestuur 

4.5 Wijziging Legesverordening 

5 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

Fractie Ons Water/Waterbreed

NAAR AANLEIDING VAN DE NOTULEN:
Citaat van de heer De Jong:
“Agrariërs kunnen inschrijven [het betreft het maaibeleid, J.S.] maar dan moeten zij 
het certificaat hebben om met dit protocol te mogen werken. In een aantal gebieden 
staan wij in contact met agrariërs over de mogelijkheid, maar het moet onder het 
goede bestek worden uitgevoerd.”
Graag vernemen wij wat we ons precies moeten voorstellen bij deze certificering?
Is dit landelijk beleid, of provinciaal dan wel gemeentelijk beleid?
Of heeft ons waterschap zelf een certificering waar aannemers aan moeten voldoen? 
Als dat laatste het geval is zouden wij hier graag nader inzicht in hebben.

Vraag:
De antwoorden hierop zijn achterwege gebleven. Een dringend verzoek: wilt u 
bovenstaande vragen beantwoorden?
Antwoord:
De vragen zijn de vorige keer onder het onderdeel Notulen geplaatst.
Hieronder treft u het antwoord:

Op dit moment wordt mede naar aanleiding van de bespreking van het AOWW in de 
vergadering van het algemeen bestuur van 17 juni 2020 (en de gedane toezegging) 
bekeken of en hoe er ruimte is voor agrariers bij het onderhoud van watergangen. 
Dit vergt een nadere juridische en beleidsmatige toets. Certificering verlangt immers 
niet enkel overeenstemming met onze beleidskaders, maar ook dat de 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen de gestelde wettelijke kaders 
(denk daarbij aan wet- en regelgeving omtrent flora en fauna, arbo en 
aanbesteding).

100.2 Mededeling vertraging aanbesteding project dijkverbetering 
Geertruidenberg en Amertak

100.3 Mededeling voortgang versnellingsplan duurzaamheid 
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Fractie WaterNatuurlijk

Vraag:
Wat wordt bedoeld met ‘dezelfde Klikconstructie’  als nu?
Antwoord:
Met het huidige inkoopcontract worden volumes voor elektriciteitsverbruik en voor 
de garanties van oorsprong voor de toekomst ingekocht op de energiemarkt op basis 
van marktontwikkelingen op een financieel gunstig moment. Zo wordt regelmatig de 
prijs voor een bepaalde periode 'vastgeklikt'. Vandaar de term klikconstructie. Om 
de gunstige momenten te bepalen wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur 
(energiemakelaar).

Vraag:
‘Contactvorm niet nieuw’ pag 2: moet hier niet staan ‘Contractvorm’? dan wordt het 
begrijpelijk.
Antwoord:
Dat klopt. Er hoort contractvorm te staan

100.4 Mededeling participatietraject WBP

100.5 Vragen fractie Partij voor de Dieren 'Hengelen ten tijde van Corona' 
(doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.6 Brief bestuur Heemkundekring Op de Beek inzake plan Weimeren 
(doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.7 Schriftelijke vragen van de fractie Water Natuurlijk, Natuurterreinen, Partij 
voor de Dieren en Partij van de Arbeid 'Maatregelen tegen droogte' 
(doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.8 Schriftelijke vragen Partij voor de Dieren 'Droogte is de nieuwe realiteit' 
(doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.9 Schriftelijke vragen CDA 'Gebruik oude persleidingen bij droogte' 
(doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.10 Schriftelijke vragen PvdA en Natuurterreinen 'Corona en rioolwater' 
(doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.11 Brief BMF 'Zorg om verdroogde Brabantse natuur en een appèl voor 
oplossingen' (doorgeschoven uit vergadering AB 1 juli 2020)

100.12 DB-reactie op de definitieve jaarrekening 2019 van de NBWB

100.13 Vragen fractie Ons Water/Waterbreed 'Kosten beantwoorden vragen AB'

100.14 Brief bestuur wijkraad vereniging Ginneken=Ginneken 'Verbodsborden voor 
wandelaars'

200 Aangemelde ingekomen stukken AB 20 mei 2020

200.1 Brief bewoners van Ameroever 'Herplantplicht bomen op zomerkade'

200.2 Brief ministerie Infrastructuur en Waterstaat 'Toetreding nieuwe partijen 
tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

200.3 Brief fractie van de Partij voor de Dieren campagne ‘Direct Duidelijk’ over 
heldere overheidscommunicatie, een initiatief van het Netwerk Begrijpelijke 
Overheid (NBO) en DB-reactie

300 Aangemelde ingekomen stukken AB 17 juni 2020
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300.1 Vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren betreffende het gebruik 
van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de naam 
Roundup

300.2 Schriftelijke vragen fractie Water Natuurlijk en Natuurterreinen 'Gebruik 
glyfosaat'

300.3 Schriftelijke vragen fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen 
'Handhaving gebruik gewasbeschermingsmiddelen aan de waterkant en in 
sloten'

300.4 Schriftelijke vragen van de fractie Water Natuurlijk en Natuurterreinen 
inzake vervuild slib

Ter bespreking aangemelde stukken

Agendapunt Onderwerp Fractie 
4.1 Projectplan Waterwet voor het project 

“Aanpassen kunstwerken ten behoeve 
van vismigratie 2019-2021

PvdA, Ons Water/Waterbreed

4.2 BWB: zienswijze concept 
programmabegroting 2021 en 
meerjarenprogramma 2021-2024

PvdA

4.3 Vaststellen projectplan Waterwet voor 
het project Zoetwatermaatregelen Roode 
Vaart te Moerdijk

Ongebouwd (gelijk met 
agendapunt 3.3)

4.4 Aanwijzing secretaris algemeen bestuur -
4.5 Wijziging Legesverordening -
100.1 Vertrouwelijke mededeling PvdA, PvdD
100.2 Mededeling vertraging aanbesteding 

project dijkverbetering Geertruidenberg 
en Amertak

-

100.3 Mededeling voortgang versnellingsplan 
Duurzaamheid

-

100.4 Mededeling participatietraject WBP -
100.5 Vragen PvdD inzake ‘Hengelen ten tijde 

van Corona’
-

100.6 Brief Heemkundekring inzake Weimeren PvdA
100.7 Vragen inzake maatregelen droogte -
100.8 Vragen PvdD inzake ‘Droogte is de 

nieuwe realiteit’
-

100.9 Schriftelijke vragen CDA ‘Gebruik oude 
persleidingen bij droogte’

-

100.10 Vragen corona en rioolwater PvdA 
100.11 Brief BMF inzake droogte -
100.12 DB reactie op definitieve jaarrekening 

NBWB
PvdA

100.13 Vragen Ons Water/Waterbreed inzake 
kosten beantwoorden vragen AB

-

100.14 Brief bestuur wijkraad 
Ginneken=Ginneken

PvdA, WaterNatuurlijk

200.1 Brief bewoners Amerhoeve PvdA (stemverklaring)
200.2 Brief I&W Maatschappelijk Verantwoord 

Inkopen
PvdA (stemverklaring)

200.3 Brief fractie PvdD campagne ‘Direct 
Duidelijk’

PvdA (stemverklaring)

300.1 Vragen PvdD betreffende glyfosaat PvdA (stemverklaring), PvdD 
(300.1 & 300.2 gezamenlijk)

300.2 Vragen WaterNatuurlijk en 
Natuurterreinen inzake gebruik glyfosaat

PvdD
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300.3 Vragen WaterNatuurlijk en 
Natuurterreinen handhaving gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen

-

300.4 Vragen WaterNatuurlijk en 
Natuurterreinen inzake vervuild slib 

-


