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Zwarte water Stampersgat
Fractie Natuurterreinen:
Vraag:
De stof die het water zo heeft vervuild blijkt organisch van aard te zijn. Is niet te
achterhalen of het gaat om lozing van organisch afval van elders? Is ook niet te
achterhalen of het afvalmateriaal is van bepaalde productieprocessen?
Antwoord:
Het waterschap heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de samenstelling van het
afvalwater (zwart water) en de daaruit voortkomende bacteriële afbraakproducten.
Hieruit is geen eenduidige bron of oorzaak te herleiden.
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Notulen en actielijst
Fractie Natuurterreinen
Vraag:
Naar aanleiding van de notulen: Ik zou graag de definitieve brief ontvangen die
Waterschap Brabantse Delta heeft verstuurd naar de Unie over de voorstellen m.b.t.
herziening belastingstelsel.
Antwoord:
De definitieve brief is het algemeen bestuur per mail toegestuurd op 5 december
2018.
Actie- en toezeggingenlijst:
Vraag:
actie nr. 5 zou in 2018 geagendeerd worden. Wat is de reden dat dat niet is gebeurd?
Actie nr 5 luidt als volgt: De aangehouden moties Klimaatinitiatieven en Participatie
zullen op de daarvoor geëigende momenten in het beraadslagings- en
besluitvormingstraject worden meegenomen.
Antwoord:
De moties hebben het afgelopen jaar onderdeel uitgemaakt van beraadslagings- en
besluitvormingstrajecten. Per motie wordt hierop een korte toelichting gegeven.
Motie Klimaatinitiatieven bebouwd gebied:
In het BOB traject rondom Ruimtelijke Adaptatie bij de Oordeelsvormende
vergadering is het onderdeel Klimaatinitiatieven bebouwd gebied bij de stellingen
aan bod gekomen. Het maakt daarmee onderdeel uit van de gehele discussie rondom
maatregelen die het waterschap kan nemen in het bebouwd gebied in het kader van
klimaatadaptatie.
Motie zonnedaken:
Het waterschap heeft het plan om – in het kader van het Versnellingsplan
Duurzaamheid – diverse daken te voorzien van zonnepanelen. Een aantal
werkplaatsen is in 2018 al van een zonnedak voorzien, zoals de werkplaats bij
Raamsdonkveer. Om ook de overige gebouwen, waaronder het dak van kantoor
Bouvigne van zonnepanelen te voorzien, wordt een project uitgevoerd, zoals
geformuleerd in de mandateringslijst bij de begroting 2019.
Motie Participatie:
De bespreking van de motie over participatie en het evaluatierapport van de Erasmus
Universiteit over participatie in het dijkversterkingstraject Geertruidenberg en
Amertak in het algemeen bestuur van 29 november 2027 heeft geleid tot het besluit
dat het participatiebeleid zou worden geactualiseerd. Hier is invulling aan gegeven
met de geactualiseerde participatieaanpak (#samenbewust). Deze aanpak is
besproken met het algemeen bestuur in de vergadering van 26 september 2018. Het
algemeen bestuur heeft ingestemd met deze aanpak waarbij is afgesproken dat de
organisatie participatieve processen en projecten blijft evalueren. Een keer per jaar
worden de lessen besproken met het algemeen bestuur (eerstvolgende keer is
gepland voor september 2019).

Vraag uit vergadering 28 november 2018: Stopt het waterschap volgend jaar met
klepelen bij het opschonen van de sloten?
Antwoord: Er is (nog) niet gesteld/besloten dat we stoppen met klepelen. Van
klepelen is bekend dat deze vorm van onderhoud niet de meest ‘ecologisch
vriendelijke’ manier van onderhouden is. Een aantal waterschappen heeft daarop al
beleid vastgesteld om deze vorm van onderhoud uit te sluiten of terug te dringen. Op
dit moment brengt het waterschap Brabantse Delta in beeld wat de Nieuwe Natuurwet
en de Nieuwe gedragscode (beide zullen in 2019 van kracht zijn) voor extra
aanpassingen tot gevolg hebben voor ons onderhoud zoals baggeren en maaien. In
dat kader zullen we in 2019 een nieuw Algemeen Onderhoudsplan Watergangen en
Waterkeringen (AOWW) gaan opstellen en laten vaststellen. Daarbij komt de vraag
omtrent klepelen aan bod.

