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Besluitenlijst d.d. 6 februari 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 23 januari 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.
b.

deelname aan project Frontoffice Chemie
Campagne ‘Countdown 2010’ (stoppen achteruitgang
biodiversiteit)

Besloten:
•
Dossier Countdown aan DB-leden zenden.
•
Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.

Concernstaf

4.

Ingekomen stukken
a. Brief West Brabantse Vogelwerkgroep vervroeging Breda
Hippique 2007
Concernstaf
Besloten: het DB brengt deze brief en hun (procedureel)
antwoord ter kennisgeving van het AB.
b. Diverse uitnodigingen
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Deelname aan Belgisch waterschap Mark en Weerijs
Besloten:
SBO Beleid &
•
het DB stemt in met het bestuurlijk en ambtelijk
Concernstaf
deelnemen in de stuurgroep en de werkgroepen van het
Vlaamse waterschap Mark en Weerijs. De dijkgraaf – met
als plaatsvervanging de loco-dijkgraaf - wordt naar de
stuurgroep afgevaardigd.
•
Ter kennis brengen van het AB.
b. Verslag vergadering Bestuur NBWB + ZLTO van
10 november 2006.
c. Verslag vergadering Bestuur NBWB van 21 december
2006.
d. Verslag vergadering Bestuur NBWB + Brabant Water van
30 oktober 2006.
Secretaris-Directeur
Besloten: De secretaris-directeur laat in het laatste verslag van
het bestuur van de NBWB opnemen hetgeen is afgesproken over
de aanwezigheid van DB-leden in het bestuur van de NBWB (ter
beschikkingstelling vergaderstukken, aanwezigheid en het vrij
wisselen in de bezetting van de DB-leden in het NBWB-bestuur).

6.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

7.

Concept slotdocument Water Wegen
Het concept slotdocument van het visievormingstraject van de Unie is
onlangs toegezonden. Vóór 16 februari 2007 dient hierop te worden
gereageerd. Voorgesteld wordt om in de reactie de nadruk te leggen op
het belang van een dergelijke toekomstvisie en waardering uit te
spreken voor de totstandkoming ervan en te vragen om een periodieke
actualisering. Vervolgens om voor te stellen het waterschap met name
positie te laten kiezen als regisseur en uitvoerder van gebiedsprocessen.
Dit in het verlengde van de huidige inzet van de waterschappen bij KRW
en WB21, waarbij de kaders (van vooral Rijk en Europa) worden
vertaald naar lokale en regionale oplossingen.
Besloten:
•
Reactie aanvullen met een aantal genoemde inhoudelijke SBO Beleid
en redactionele opmerkingen.
•
het DB stemt in met de voorgestelde reactie.
•
Slotdocument met DB-reactie ter kennis brengen van het
Concernstaf
AB van 4 april 2007.

8.

Afronding planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer
Het Bestuurlijk Overleg Krammer Volkerak heeft op 11 januari jl.
ingestemd met het op korte termijn afronden van de Planstudie.
Hoofdconclusies zijn: (1) alleen met een zoute variant kunnen we de
oorspronkelijke doelstellingen halen; (2) de zoute variant kan niet
binnen de oorspronkelijke randvoorwaarden worden gerealiseerd en
bovendien kleven er nog risico’s aan deze oplossing. Het MER wordt
daarom stop gezet en op korte termijn zal worden overlegd met de
staatssecretaris over een vervolg. Het BOKV stelt dat een eventueel
weer zout maken van het Volkerak Zoommeer parallel moet lopen met
de besluitvorming over de zoetwatervoorziening van de landbouw.
Inmiddels zijn een persbericht en een samenvatting van de conclusies
van de Planstudie uitgebracht.
Besloten:
•
het DB neemt voor kennisgeving aan de notitie
“Afronding Planstudie waterkwaliteit Volkerak
Zoommeer”.
•
Ter kennis brengen van het AB van 4 april 2007.

9.

10.

Voorbeschouwing Voorjaarsnota 2007
Een eerste proeve van de Voorjaarsnota 2007 in aanloop naar het DB
van 20 februari a.s.
Besloten:
•
het DB neemt kennis van het eerste concept van de
voorjaarsnota en geeft in de vergadering van 6 februari
2007 een eerste inhoudelijke reactie.
•
Behandeling in AB-commisie Bestuur en Middelen

SBO Beleid

SBO Beleid

Thema:
Bedrijfsvergelijkingen en stuurinformatie
Het doel van de notitie is het bestuur een beeld te geven van de
ontwikkelingen rondom de verschillende bedrijfsvergelijkingen en
daarnaast inzicht te geven in de interne analyse met betrekking tot
diverse bedrijfsvergelijkingen waaraan is deelgenomen.
Besloten: het DB stemt in met de interne analyse met betrekking
tot de bedrijfsvergelijkingen en de geformuleerde actiepunten en
neemt kennis van de landelijke ontwikkelingen rondom
bedrijfsvergelijkingen.
Het DB bespreekt het thema bedrijfsvergelijkingen met de ABConcerncontroller
commissie Bestuur en Middelen. De regiovoorzittters brengen
dit desgewenst ook in de regiocommissies.
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11.

Thema Waterschap, keringen en veiligheid.
Aan de orde komen:
•
De verschillende typen waterkeringen, die het waterschap in
beheer heeft, veiligheidsnormering en toetsproces.
•
Het Beheersplan Waterkeringen (huidig en toekomstig).
•
Veiligheid Nederland in Kaart en Waterveiligheid 21e eeuw.
•
Rapport van de commissie Vellinga inzake de financiering van de
primaire waterkeringen.
Besloten:
•
Kaart aanvullen met hoogteligging en toezenden aan DB- SBO Beleid
leden.
•
Over dit onderwerp ook een thema-AB organiseren.

12.

Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag.

13.

Sluiting om 12.50 uur
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