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Actie door

1.

Opening

2.

Behandelinq inqebracht thema
Thema:
'Binnenschelde en Markiezaatsmeer' (Leo Santberqen)
Het waterschap heeft met de gemeente Bergen op
Zoom initiatief genomen voor een drietal werkateliers
water en ruimte (december 2009). De werkateliers
hebben belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd over
opties voor een structurele verbetering van de
watersysteenkwaliteit van zowel Binnenschelde als
Markziezaatsmeer. Conclusies en aanbevelingen zullen
worden gepresenteerd.
Kadernota (Y. de Hond/L. van den Broek)

3.

Nota's ter besluitvorminq DB

3.a

Trouwen OD Bouviane
In het kader van zijn maatschappelijke taak wil het
waterschap Landgoed Bouvigne meer
beschikbaar stellen aan de gemeenschap. Regelmatig
bereiken het waterschap verzoeken om in het kasteel
te mogen trouwen. Nu het nieuwe waterschapskantoor
in gebruik genomen wordt, is het een mooi moment
om te besluiten dat het kasteel beschikbaar is voor
het voltrekken van burgerlijke huwelijken. Daarvoor
moet de ruimte aan een aantal randvoorwaarden
voldoen, moet vastgesteld worden onder welke
condities de huwelijken kunnen plaatsvinden en
afgesproken worden wie welke verantwoordelijkheden
draagt en welke kosten daar aan verbonden zijn.
Besloten:
Communicatie
•
het DB stemt in m e t het voorstel o m elke
dag in de w e e k de mogelijkheid t e
creeren burgerlijke huwelijken op
Landgoed Bouvigne plaats t e laten
vinden.
•
Het DB spreekt daarbij uit dat t r o u w e n op
het kasteel in beginsel voorrang heeft
boven vergaderingen. Dit zal na een j a a r
geevalueerd w o r d e n .
•
Bij de communicatie rondom de opening
ook aandacht besteden a a n "trouwen op
Bouvigne".
•
Er is hier zekere sprake van MVOconsequenties.

3.b

3.c

4.

Beek en Kreekhotel nieuwe parel van waterweaen?!
Nu de energiefabriek de status van winnaar van een
ideeenwedstrijd is ontgroeid, is het tijd om een nieuw
idee te omarmen en verder te brengen. Op 28 januari
is er daarom door de "waterwegers" een nieuwe
'parel' aangewezen. Het "Beek- en Kreekhotel' van
waterschap Brabantse Delta is, na de energiefabriek,
gekozen als het beste voorstel uit de ideeenwedstrijd.
Om het Beek- en Kreekhotel echt een succes te laten
worden met een landelijke uitstraling is (enthousiaste)
bestuurlijke ondersteuning noodzakelijk.
Besloten: het DB besiuit het project aan te
bevelen bij samenwerkingspartners (Recron,
Horeca Nederland e.d.) m e t het verzoek het
initiatief over te nemen en belangstelling
daarvoor bij ondernemers t e peilen.
Stimulerinqsreaelina milieu-investerinqen
veehouderiibedriiven
Vanuit het Rijk wordt 1,6 miljoen (Europees) POP-geld
beschikbaar gesteld voor een stimuleringsregeling
gericht op milieu-investeringen op veehouderijbedrijven. Hierbij zullen provincie en waterschappen
moeten cofinancieren. Provincie staat hier positief
tegenover en heeft inmiddels op ambtelijk niveau
samen met de waterschappen een regeling
uitgewerkt. De regeling is gericht op extra
(bovenwettelijke) mestopslag en (bovenwettelijke)
inrichtingsmaatregelen op het veehouderij-erf. Tevens
zijn 2 financieringsvarianten uitgewerkt, waarbij de
kosten voor het waterschap respectievelijk
€ 200.000,- en € 100.000,- betreffen.
Besloten: het DB stemt in m e t de v e r d e r e
uitwerking van de stimuleringsregeling milieuinvesteringen veehouderijbedrijven en
cofinanciert € lOO.OOO,- over de periode 2 0 1 0 2 0 1 1 uit het exploitatiebudget "Stimuleren
derden aanpak diffuse emissies"
( € 5 0 . 0 0 0 , - per j a a r ) .

WaterWegers

Plantoetsing &
Vergunningen

Nota's ter besluitvorminq AB
Er zijn geen AB-nota's voor behandeling.

5.

Teruqkoppelinq bestuurliike qremia
a.

b.

c.

6.
7.

Brief Unie van Waterschappen 'Agenda Uniecommissie CINTER van 5 maart 2010 en verslag
van 4 September 2009'
Brief Unie van Waterschappen 'Agenda Unie- .
commissie BCF van 5 maart 2010 en het verslag
van 27 november 2009'
Brief Unie van Waterschappen 'Agenda
Uniecommissie Waterkeringen van 19 maart 2010
en het verslag van 20 november 2009'

Voorbesprekinq externe verteqenwoordiqinq
Besluitenliist
Besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks
bestuur van 23 februari 2010.
Besloten: het dagelijks bestuur stelt de
besluitenlijst van 23 februari 2 0 1 0 vast.

t

8.

Inqekomen stukken
a.

Brief Grote of Onze Neve vrouwe kerk te Breda
'Mogelijke deelname aan het Grote Kerk Dinner
Concert 2010 op 29 oktober 2010'
Besloten: voor dit j a a r niet m e e d o e n . Volgend
j a a r w e e r opnieuw bespreken.
b. E-mail fractie Water Natuurlijk 'Schriftelijke
vragen van de fractie Water Natuurlijk over
vissterfte' met concept antwoord DB
Besloten: Enkele redactionele aanpassingen.
Akkoord m e t het a n t w o o r d .
9.

Concernstaf

Mededelinqen
a.
b.

Uitvoeringsplan waterschapskringen 2010
Nadere toelichting aanpassing afvalwaterakkoord
Zundert
Besloten: het dagelijks bestuur n e e m t de
mededelingen voor kennisgeving a a n .
c. Huisvesting belastingcluster
Besloten: Het DB verleent de secretarisdirecteur tot verdere afhandeling van de
huisvestingssituatie.
10.

Stand van zaken 'Actie Storm'
a.

b.

11.

Brief Unie van Waterschappen 'Uniestandpunt
Storm op ledenvergadering 26 maart 2010' met
bijlagen
Memo aan de Unie van Waterschappen
"Samenwerking met de Brabantse maat'

Rondvraaq
Ondertekeninq Samenwerkinqsovereenkomst
"realisatie EVZ de Donqe om Donqen" met de
qemeente Donqen
Besloten: Het DB-lid L. van der Kallen wordt
gemachtigd tot ondertekening van deze
overeenkomst.

12.

Sluitinq om 13.17 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 23 maart 2010,
Het dagelijks b$
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

van Stokkom

Secretaris-directeur

