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Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 29 mei 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.
b.

Ontwerp begroting Regionaal Archief West-Brabant 2008
Stand van zaken ten aanzien van samenwerking
Brabantse Delta en Brabant Water
c. Klimaatdossier; kansen voor de positionering van
waterschappen, acties Unie van Waterschappen
d. Consequenties uitspraak Raad van State Beerze-Reuzel
en Maas en Meijerij
e. Projectevaluatie Natuurontwikkeling Trippelenberg
(vervallen gaat naar DB van 26 juni 2007)
f. Verslag AB-commissie Beleid en Investeringen (met
redactionele opmerkingen)
g. Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud (met
redactionele opmerkingen)
h. Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen (met
redactionele opmerkingen).

Besloten:
•
Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.
•
De benodigde verslagen (ook subcommissie Financiële
Jaarstukken) versturen aan het AB.
4.

Ingekomen stukken
a. Brief Kamer van Koophandel voor Zeeland: Manifest
“investeren in een vitale en duurzame Delta”.
b. Diverse uitnodigingen
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Agenda en verslag vergadering Uniecommissie
waterketens en emissies.
b. Verslag vergadering bestuur NBWB d.d. 3 mei 2007
c. Agenda en verslag vergadering Uniecommissie
watersystemen.
Besloten:
•
In eerstvolgende NBWB-GS-overleg inbrengen “
meldpunt motorcross”.

6.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

Concernstaf

Concernstaf

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

Ontwerp Inrichtingsplan Zwaluws Getij
Het inrichtingsplan omvat het realiseren van verschillende ecologische
en hydrologische doelen zoals waternatuur, beek en kreekherstel,
viswater, ecologische verbindingszone, natte natuurparel,
vergroten waterberging in het boezemgebied,verbeteren waterkwaliteit
en de herintroductie van getijdenwerking.
Besloten: Onder voorbehoud van een positief advies van
regiocommissie Oost stemt het DB in met het ontwerpinrichtingsplan Zwaluws Getij, onderdeel van het integraal
projectgebied Gat van de Ham, en de start van de
inspraakprocedure. Bij een eventueel ongunstig advies of een
uitgebreid advies dient de adviesnota eerst weer aan het DB
worden voorgelegd alvorens de inspraak kan worden gestart.

Plannen & Projecten

8.

Voortgang juridische procedure jegens boomkwekerij Poppelaars en
Watering De Beneden Mark
Betreft het informeren inzake de voortgang juridische procedures jegens
Boomkwekerij Poppelaars en Watering De Beneden Mark.
Besloten: Het DB stemt in met:
JZ
•
stopzetten van de lopende procedures onder de
voorwaarde dat met Watering De Beneden Mark een
nieuwe beheerovereenkomst voor alle grenswaterlopen
wordt afgesloten waarbij de verdeling van
verantwoordelijkheden en beheer en onderhoud goed
geregeld zijn en er geen financiële bidrage van
waterschap Brabantse Delta meer wordt verstrekt.
•
Nagaan of en in welke vorm aan betrokken producenten
een brief kan worden gezonden over gevoelige teelten in Sectorhoofd W&W &
beekdalen zodat risico’s bij alle partijen juist in beeld zijn JZ & Communicatie
gebracht.

9.

Beoordeling van de contracten van de archiefdiensten waar waterschap
Brabantse Delta haar archieven heeft ondergebracht
In 2004 is er voor gekozen om het advies van de Provinciale
archiefinspectie te volgen en de statische archieven in de regio onder te
brengen bij de betreffende archiefdienst. Door het DB is de vraag
gesteld of het mogelijk is om alle statische archieven op één locatie
onder te brengen en wat hiervan de consequenties zijn. In deze nota
worden de voors en tegens weggezet alsmede de financiële
consequenties aangegeven die centraal onderbrengen met zich
meebrengt.
Besloten: het DB stemt in met het voorstel de archieven daar te
laten staan waar ze op dit moment ondergebracht zijn. Op het
moment dat een contract gaat aflopen wordt gekeken of het
zinvol en mogelijk is de archieven elders onder te brengen tegen
geringere kosten.
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10.

11.

12.

13.

Water uit de Wal
Waterbedrijf Evides heeft initiatief genomen om een waterbuffer te
realiseren in de polders in de omgeving van Woensdrecht. Er heeft een
onderzoek plaats gevonden naar de mogelijke waterbronnen en
beschikbare hoeveelheden. Eén van de bronnen is kwelwater uit de
Brabantse Wal. Op jaarbasis stroomt er veel water “ongebruikt” naar de
Westerschelde. Door dit water te bufferen in een aan te leggen bekken,
kan dit water benut worden voor onder andere watervoorziening van de
polders in de omgeving en het vullen van de landbouwwaterleiding in
Midden Zeeland ten behoeve van industrie en landbouw.
Besloten:
•
het dagelijks bestuur neemt kennis van de resultaten van
het onderzoek “Water uit de Wal”, die in fase 1
uitgevoerd zijn en stemt in met de vervolgaanpak voor
fase 2 inclusief het per e-mail ingebrachte voorstel over
de medefinanciering.
•
Nagaan stand van zaken aanvraag vergunningverlening
Evides.
•
Brief ZLTO Woensdrecht en DB-antwoord nagaan.
Managementletter 2007- 2
Het doel van deze notitie is management en bestuur te informeren over
de inhoudelijke en financiële voortgang van de bedrijfsvoering.
Besloten:
•
Redactionele opmerkingen verwerken.
•
het DB stemt in met de managementletter 2007-2 en
brengt deze ter kennis van het algemeen bestuur.
•
N.a.v. beleidsveld 2000 Aanleg en onderhoud keringen
het omzetten van pachtcontracten naar
beheerovereenkomsten d.m.v. een adviesnota laten
terugkomen in het DB.
•
Ten behoeve van AB-behandeling antwoord concipiëren
over hoe eerder zicht te krijgen op lagere Wvoinkomsten.
•
Opzet interne audits bespreken met DB-lid J. Coppens en
andere AB-leden van de sub-commissie Financiële
Jaarstukken, alvorens hierover te rapporteren aan het
AB.
Hemelwaterbeleid
Principekeuze inzake kwaliteitsaanpak van hemelwater
Besloten: het DB stemt in met
1. Het voorstel om de hoofdlijnen van het nieuwe
hemelwaterbeleid nader uit te werken
2. De "schoonwatercriteria" als vergunningsvoorschift te laten
vervallen indien in voldoende mate voldaan wordt aan preventie
van verontreinigingen.

SBO Beleid / regio
West

Concernstaf
Concernstaf

Concerncontroller
Sectorhoofd W&W

Concerncontroller
Concerncontroller

SBO Beleid &
Handhaving

Emissie reductie-opgave nutriënten stroomgebied Mark/Vliet
De uitwerking van de emissiereductieopgave voor nutriënten voor het
Mark-Vliet systeem is in beeld gebracht met behulp van de KRW
verkenner (modelinstrumentarium). Voor het oplossen van de
blauwalgenoverlast in het Mark-Vliet systeem is extra waterafvoer een
effectieve maatregel in combinatie met emissiereductie voor nutriënten.
Als tevens de blauwalgenoverlast in het Volkerak-Zoommeer wordt
aangepakt is (zowel bij een zout als een zoet meer) ‘maximaal’
mestbeleid onderdeel van de benodigde emissiereductieopgave (niet
afwentelwens van Rijkswaterstaat).
Besloten: Het DB richt zich hier op een tweesporen beleid:
SBO Beleid
1. verzocht wordt een pilot voor te bereiden richting DB die
verder gaat dan alleen landbouw;
2. er wordt een bestuurlijk-politiek spoor gevolgd in overleg
met RBOM en andere partners.
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14.

15.

Verbeterplannen naar aanleiding van Klanttevredenheidsonderzoeken
Begin 2007 zijn er voor Bereikbaarheid, Vergunningen, Belastingen en
Onderhoud waterlopen klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Op
basis van de onderzoeksresultaten is er per product een verbeterplan
opgesteld door de betreffende werkgroep.
Besloten: het DB stemt in met de verbeterplannen naar
aanleiding van de klanttevredenheidsonderzoeken. Voor
Bereikbaarheid, Vergunningen en Belastingen zijn die erop
gericht om het huidige niveau van Klantgerichtheid minimaal
vast te houden en voor Onderhoud waterlopen is deze erop
gericht de klanttevredenheid te verbeteren naar een 7 waarbij
de twee volgende punten in acht worden genomen:
1. bij Verbeterplan Onderhoud waterlopen: welke
werkzaamheden worden ten behoeve van het vrijspelen
van de opzichters uitbesteed.
2. bij Verbeterplan Vergunningen: de legesverordening
wordt niet afgeschaft.

Concernstaf

Regiomanager Oost
Hoofd afdeling
vergunningen

Afspraken OAS Nieuwveer deel Zundert
Verklaring van principe-bereidheid, conform afspraak bestuurlijk overleg
met Zundert, aan de gemeente voor uitvoering van OAS maatregelen
door het vastleggen van principe-afspraken vooruitlopend op het
afvalwaterakkoord en onder voorbehoud van het AB-besluit.
Besloten: het DB stemt in met
SBO Beleid
•
de principe-afspraak OAS maatregelenpakket tegen
laagst maatschappelijke kosten van € 4,6 miljoen onder
voorbehoud van het AB-besluit. Later deze afspraak
definitief vast te stellen door de partners;
•
uitvoering van dit pakket door de gemeente Zundert in
onderling overleg met het waterschap;
•
het in principe bijdragen van € 2,9 miljoen (rekening
houdend met eventuele wijzigingen binnen een
bandbreedte, orde van grootte € 300.000) aan de OASinvesteringen aan de gemeente Zundert;
•
het bijdragen aan de exploitatie hieraan conform de vorm
die in het afvalwaterakkoord wordt bepaald;
•
het afsluiten van een afvalwaterakkoord tot stand
gekomen middels een pilot eind dit jaar;
•
LT-afspraken (waterneutraal bouwen e.d.) in het
waterakkoord opnemen.
•
In een volgend thema-DB inbrengen: een concreet
gemaakt OAS-voorbeeld met cijfers.

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
Er zijn geen nota’s ter besluitvorming voor het AB.
16.

Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag.

17.

Sluiting om 12.30 uur
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