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AgendaÞunt

Besluitenlijst dagelijks bestuur 7 april 2015

1

Opening

2

Thema

Actie
door

Er is geen thema voor deze vergadering van het dagelijks bestuur.

3

Nota's ter besluitvorming AB

3.a

Grondruil voor EVZ Kibbelvaart/deeltraject gemeente Halderberge
Het deeltraject van EVZ Kibbelvaart is een gezamenlijke taak van het
waterschap en de gemeente Halderberge en verbindt de Rucphense bossen in
het zuiden via de Zwarte Sloot, de Kibbelvaart en de Laakse Vaart met
natuurgebied Zwermlaken/Kelsdonk en de Mark in het noorden. In totaal moet
over een lengte van ca. 3,2 km I ha aan EVZ worden gerealiseerd.
Na onderhandeling met 7 van de aangrenzende eigenaren is er
overeenstemming bereikt over een grondruil. De belangrijkste doelen die met
deze ruiling worden gerealiseerd zijn:
- Beschikbaar krijgen van 3.19.60 ha voor de inrichting van EVZ.
- Vermindering/bestrijding van de wateroverlast vanuit de gemeente Hoeven
De aankoop gebeurt op basis van volledige schadeloosstelling. De
compensatie van de schadeloosstelling vindt plaats in de vorm van ruilgrond,
waarbij het resterende perceel door de wederpartij wordt aangekocht met een
bijbetaling van € 677.250,-. De gehele transactie is onderbouwd middels een
taxatierapport.

Besloten:
¡ Het taxatierapport wordt bij de afdeling B&C vertrouwelijk ter
inzage gelegd.
. In de nota en het ontwerp-besluit in verband met
vertrouwelijkheid geen namen noemen.
. Meer uitleg over het proces.
. (advies aan het AB): Het algemeen bestuur stemt in met de
grondruil met de heer en mevrouw XXX, waarbij:
o aan het waterschap een perceel van 3.19.6O ha wordt
geleverd;
. aan de wederpartij een perceel van 15.48.75 ha wordt
geleverd;
o door de wederpartij een bedrag van € 677.25Or wordt
bijbetaald.
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Nota's ter besluitvorming DB

4.a

Ondertekenen bijlage 3 ter toevoeging aan het afvalwaterakkoord met
de gemeente Waalwijk
Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Waalwijk hebben in 2012 een
afvalwaterakkoord gesloten dat loopt tot 2022. Maatregelen uit dit
afvalwaterakkoord zijn zoals afgesproken heroverwogen. De maatregelen uit
het huidige afvalwaterakkoord met de gemeente Waalwijk zijn of worden
uitgevoerd, of worden niet doelmatig geacht. De uitkomst van het
herovenuegen is vastgelegd in een document en wordt toegevoegd als biilage
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drie aan het bestaande afvalwaterakkoord.
De heroverweging van het afvalwaterakkoord geeft een gezamenlijke
investeringsbesparing van € 7.987.235,-. Voor het waterschap is de
i nvesteri ngsbespa ri ng € 5. 0 I 0. 000, Tijdens de week van ons water zal de ondertekening plaatsvinden door de
portefeuillehouder.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
1. het aangaan van een geactualiseerd afvalwaterakkoord door de
toevoeging van bijlage drie aan het afvalwaterakkoord met de
gemeente Waalwijk;
2. Ondertekening van de bijlage door de dijkgraaf.
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Bespreki ng externe vertegenwoordiging

5.a

Terugkoppeling AB vergadering van Aquon op 2 april

jl.

Besloten: Het dagelijks bestuur
. neemt de terugkoppeling voor kennisgeving aan.
. Verkennend gesprek op L4 april 2OL4
. Brede sessie organiseren.
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Beleid &
Planadvies

S-D

Besluitenlijst
Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 24 maart
2O15 vast.

7

Ingekomen brieven

7.L

Brieven

7.L.a

Brief Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
'Deelname Gemeenschappelijke Regeling Aquon'
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor
kennisgeving aan.

7.2

Uitnodigingen

7.2.a

Uitnodiging Opening KRW-maatregel Willemstad - Tonnekreek
Besloten: het waterschap zal op directieniveau vertegenwoordigt zijn.

8

Mededelingen

8.a

Jaarverslag 2Ot4 van de Commissie Bezwaarschriften
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor
kennisgeving aan.
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Nabespreking vergadering algemeen bestuur 25 en 26 maart 2015
Mondeling

10

Concept agenda vergadering algemeen bestuur 22 april2O15
Besloten: de agenda wordt aangevuld met:
- beëdiging/belofte leden
- ABnota grondruil

- Ingekomen stukken.
De fracties worden opgeroepen namen aan te leveren voor de diverse
commissies.
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B&C

11

Rondvraag

Mondeling

L2

Sluiting om 11.38 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2L april2Ol5,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secreta ris-d i recteu r

Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

ir. H.T.C. van Stokkom
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