Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 27 mei 2008
Agendapunt 2

Nummer : *08I001910*
Barcode : *08I001910*

Besluitenlijst d.d. 13 mei 2008
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 15 april 2008
Besloten:
•
Wijziging agendapunt 8 Aangaan MJA3 convenant: het
convenant wordt aangegaan tussen het waterschap en
het Ministerie van Economische Zaken.
•
het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.
Reactie van Gedeputeerde Staten op de zienswijze Interimstructuurvisie Noord-Brabant
b.
Correctieve herziening reconstructieplannen ter inzage gelegd
c.
Vervallen (zie agendapunt 23a)
d.
Stand van zaken Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer
e.
Rapportage Integrale gebiedsanalyse Rietkreek Langewater
f.
Voldoet de inspraakverordening voor de thema’s waterberging en
EVZ?
g.
Strijdplan rechtmatigheid (gelijktijdig behandelen met agendapunt
16e)
Besloten bij 3g: boekje richtlijnen inkoopprocedures bijvoegen.
h.
Afgeronde procedures 2007
Besloten bij 3h:
•
In voorloper enkele high lights vermelden.
•
Schema’s voldoende anoniem maken zodat ze kunnen
worden meegezonden en niet ter inzage hoeven te
worden gelegd.
i.
Overdracht muskus- en beverrattenbestrijding
j.
Verstrekte voorbereidingskredieten 2007 en 2008
k.
Algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsbeleid
l.
Antwoord op de vraag naar de kanttekening nota gemeentelijke
wateropgave Gilze en Rijen
m. Antwoord stand van zaken modelkeur Unie en Waterwet
n.
Stand van zaken verkiezingen
o.
Overzicht ontvangen klachten 2007
Besloten bij 3o: korte paragraaf wijden aan brieven
wateroverlast juli 2007.
p.
Terugmelding discussie bezoldiging directie Nederlandse
Waterschapsbank
q.
Atlas van de lokale lasten 2008
r.
Besprekingsverslag extra vergadering van de commissie Beheer en
Onderhoud van 22 april 2008 (inclusief presentatie).
Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving
aan.

A&O

Inkoop
JZ

Concernstaf

4.

Ingekomen stukken
a.
Brief provincie Noord-Brabant ‘Nieuwe waterschapsreglementen’
(ook AB)
b.
Brief waterschap Roer en Overmaas ‘Bezoldigingsbeleid
topstructuur Nederlandse Waterschapsbank’ (ook AB)
c.
Brief Unie van Waterschappen ‘waterschapsaccounts’
d.
Brief provincie Noord-Brabant ‘rechtmatigheidsonderzoek naar
waterschapprojecten’ (ook AB)
e.
Brief bewoners Ruigenhil ‘actie tegen kappen van bomen Ruigenhil’
met antwoord DB (ook AB).
f.
Brief stuurgroep Waterwegen ‘projectuitvraag’
Besloten bij 4f: de ingediende projecten ter kennisname van het Concernstaf
AB brengen.
g.
Persbericht ‘Joris van Enst nieuwe directeur Het Waterschapshuis’
h.
Brief provincie Noord-Brabant ‘Benoeming leden
bestuurscommissie Weerijs-Zuid’.
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

5.

6.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag vergadering Bestuur NBWB + Brabants Bedrijfsleven
d.d. 20 maart 2008
b. Verslag vergadering NBWB+Brabant Water d.d. 6 maart 2008
c. Verslag vergadering Bestuur NBWB d.d. 6 maart 2008
d. Verslag vergadering GS + NBWB dd 20 maart 2008
e. Vergaderverslag dijkgraven en nWro d.d. 21 april 2008
Besloten:
•
Aan het DB mededeling doen hoe het waterschap
anticipeert op het beëindigen van de afhaakregeling in
2012.
•
Brief inzake bestuursexperimenten en antwoord langs
het DB geleiden.

A&O
Concernstaf

Regiocommissies
a. Verslag regiocommissie Midden van 15 april 2008
b. Verslag regiocommissie West van 10 april 2008
c. Verslag regiocommissie Oost van 14 april 2008
Besloten: Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

Aangaan mediation inzake aanslagen waterschapslasten
Besluit tot het niet aangaan van mediation in een belastingzaak.
Besloten: het DB stemt in met het besluit tot het niet aangaan
van mediation bij de rechtbank Breda inzake het beroep tegen
de aanslagen waterschapslasten 2005 en 2006.
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JZ

8.

Monitoring bruinrot
Tot op heden is in het zomerhalfjaar wekelijks op een aantal lokaties in
het Mark-Vlietsysteem en nabij het Hollandsch Diep onderzoek naar
bruinrot verricht. Vanwege diverse ontwikkelingen in het landelijk beleid
is er aanleiding om de noodzaak van eigen monitoring van
oppervlaktewater op de eventuele aanwezigheid van de bruinrot
bacterie te heroverwegen. Voorgesteld wordt om deze monitoring door
het waterschap niet voort te zetten.
Besloten: het DB stemt in beginsel in met het voorstel om de
monitoring van bruinrot in het Mark-Vlietsysteem per 1 januari
2009 te beëindigen maar verzoekt te onderzoeken of met de
ZLTO al dan niet in NBWB-verband een “waterakkoord” in brede
zin worden gesloten waarin deze monitoring eventueel wordt
opgenomen. Het DB verzoekt voorts te onderzoeken of de
Plantenziektenkundige Dienst de drie monsterpunten van het
waterschap kan overnemen.

SBO Onderzoek

9.

Beleid ten aanzien van de ontvangstplicht
In de praktijk is gebleken dat er enkele onduidelijkheden bestaan over
de toepassing van het ontvangstplichtbeleid. Onder andere omdat het
beleid versnipperd is over verschillende documenten. Op verzoek van de
dienst is er daarom een notitie ‘Beleid ten aanzien van de
ontvangstplicht’ opgesteld waarin het beleid uit de verschillende
documenten bijeen is gezet (er is geen sprake van nieuw beleid). De
notitie wordt ter kennisgeving aan het DB voorgelegd.
Besloten: het DB neemt de notitie ‘Beleid ten aanzien van
SBO Beleid
ontvangstplicht’ ter kennisgeving aan.

10.

Watervoorzieningbeleid
Het dagelijks bestuur te informeren over de huidige
watervoorzieningsituatie en de mogelijke ontwikkelingen op korte en
middenlange termijn.
Besloten:
•
het DB stemt in met het beschreven proces hoe de
besluitvorming gaat plaatsvinden over de uitkomsten van
de Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en
Water uit de Wal, het toepassen van de landelijke
verdringingsreeks en het voortzetten van het
wateraanvoerbeleid 2007.
•
Met Rijkswaterstaat Noord-Brabant overleg voeren of er
een beleid is te formuleren over het niet gelijktijdig
spuien van het Wilhelminakanaal èn het innemen van
water bij Oosterhout.

11.

Uitvoeringsprogramma Water Rucphen 2008
Het aanbieden van het waterplan Rucphen en het in de begroting
verankeren van de interne en externe kosten die voort komen uit
overkoepelende afspraken die met de gemeente zijn gemaakt in het
kader van de Gemeentelijke Wateropgave. Daarnaast het weergeven
van de intenties waaruit in de toekomst interne en externe kosten
kunnen voort vloeien.
Besloten: het DB stemt in met het waterplan Rucphen en met de
concrete maatregelen en de voorgenomen intenties uit dit
waterplan die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma
Water Rucphen 2008.
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SBO Beleid

Regio midden

12.

Financiële bijdrage waterberging Landgoed Westcreeke
Het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage voor het gebruik van
17 ha waterbergingsgebied van landgoed Westcreeke.
Besloten:
•
het DB stemt in met het verschuiven van een deel van het Plannen en
Projecten
verstrekte krediet voor de Oude Prinslandse polder voor
het beschikbaar stellen van € 45.996,68 ten behoeve van
17 ha waterberging op landgoed Westcreeke.
•
Terugmelding aan het DB over effectiviteit van deze
waterberging.

13.

Kostenoverschrijdingen Integrale Gebiedsanalyses (IGA’s)
Het bestuur informeren over de noodzakelijke kredietoverschrijding bij
het opstellen van de Integrale Gebiedsanalyses (IGA's) en de benodigde
acties om dit op te lossen. Eén van die acties is het schuiven tussen
activiteiten binnen de gebiedsgerichte projecten. Hiervoor wordt om
instemming gevraagd.
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de noodzakelijke
kostenoverschrijdingen op de Integrale Gebiedsanalyses en
stemt in met de voorgestelde verschuivingen binnen de
gebiedsgerichte projecten volgens bijlage 2 waarbij het DB
ervan uit gaat dat bij gelijkblijvende doelrealisate mogelijke
toekomstige overschrijdingen zullen worden opgevangen binnen
de al vastgestelde uitvoeringskredieten voor de
inrichtingsplannen.

14.

15.

Kadeversterking – aanvulling inrichtingsplan Zwaluws Getij
Aanpassingen aan de kaden van de Zwaluwse haven zijn noodzakelijk
om te kunnen voldoen aan de Leidraad toetsen op veiligheid regionale
waterkeringen [LTV, 2006]. Voorgesteld wordt om de
verbetermaatregelen ten aanzien van de kruinhoogte en het
aanbrengen van de kleilaag voor microstabiliteit mee te nemen in het
inrichtingsplan. De aanpassingen hebben betrekking op een
waterstaatswerk, zodat een (aanvullende) openbare inspraakprocedure
noodzakelijk is. Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de
uitvoering van de maatregelen en het doorlopen van de
inspraakprocedure. De maatregelen worden uitgevoerd binnen het
project en budget van het Zwaluws Getij.
Besloten: het DB stemt in met de aanvulling op het definitief
ontwerp van het Zwaluws Getij inzake de kadeversterking en
geeft deze aanvulling op het inrichtingsplan vrij voor inspraak in
het kader van de AWB.
Aanvraag UVK plaatsen van Krooshekreinigers regio Oost
Op gemaal Bloemendaal (Waalwijk) en Opvoer I (Sprang-Capelle) is het
aanbod van vuil dermate groot, dat plaatsing van automatische
krooshekreinigers voorgesteld wordt. Op gemaal Laakdijk (Terheijden)
wordt voorgesteld de bestaande krooshekreiniger door een nieuwe te
vervangen.
Besloten: het DB stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet voor de plaatsing van drie krooshekreinigers.
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Plannen & Projecten

Regio Oost

16.

Aanvraag UVK, aanpassing waterhuishoudkundige infrastructuur
Dongen-Vaart
In september 2005 is in het gebied Dongevaart - ’s Gravenmoer
wateroverlast geweest.
Naar aanleiding van deze wateroverlast is er een onderzoek uitgevoerd.
Uit dit onderzoek zijn een drietal knelpunten benoemd die, om herhaling
van de wateroverlast te voorkomen, opgelost dienen te worden.
De op te lossen knelpunten zijn het vergroten van de
afvoermogelijkheid van een bestaande sifon door de aanleg van een
extra duiker, het vervangen van een bestaande klepstuw door een
nieuwe met grotere doorstromingsbreedte en het vervangen van een
bestaande dubbele duiker door een nieuwe enkele duiker.
Regio oost
Besloten: Het DB stemt in met toekenning van een
uitvoeringskrediet voor uitvoering van de aanpassing van de
waterhuishoudkundige infrastructuur Dongen-Vaart.

16a.

Aanvraag voorbereidingskrediet Mark & Vliet
Het verkrijgen van een voorbereidingskrediet voor de algemene kosten
van het project Mark-Vliet. Deze kosten bestaan uit de kosten van de
projectorganisatie die ten laste komen van dit project in de periode tot 1
januari 2014.
Besloten: het DB stemt in met het verlenen van een
Plannen & Projecten
voorbereidingskrediet voor de algemene kosten van de
projectorganisatie die toebehoren aan het project Mark en Vliet.

16b.

Aanvraag uitvoeringskrediet Gemeenschappelijk
Belastingsysteem project 7525
Onder regie van Het Waterschapshuis wordt een nieuw
belastingsysteem voor alle waterschappen ontwikkeld. Waterschap
Brabantse Delta heeft aangegeven daar per 1 januari 2009 gebruik van
te willen gaan maken. Naar verwachting zullen in de loop der jaren 24
waterschappen en een aantal gemeenten en drinkwaterbedrijven het
systeem gaan gebruiken. Het belastingsysteem ondersteunt
samenwerkingsverbanden tussen waterschappen, gemeenten en
waterleidingbedrijven.
Besloten: het DB stemt in met het beschikbaar stellen van een
UVK voor de aanschaf en implementatie van het
gemeenschappelijk belastingsysteem dat ontwikkeld is onder de
regie van Het Waterschapshuis.

16c.

16d.

Aanbieding Oraclelicenties en –onderhoud
De firma Oracle heeft in overleg met Het Waterschapshuis een
aanbieding gedaan voor de aanschaf van licenties en het onderhoud
daarop van een grote verzameling van hun producten. De aanbieding is
bedoeld voor de gezamenlijke waterschappen en levert de sector de
komende jaren forse besparingen op. Dat geldt ook voor Brabantse
Delta.
Besloten: het DB stemt in met met deelname aan de
gezamenlijke aanschaf van Oracleproducten op basis van de
voorliggende aanbieding. Daarnaast spreekt het DB zich
uitdrukkelijk uit dat zij de andere waterschappen wil bewegen
akkoord te gaan met dit voorstel. Een brief daartoe zal aan de
collega waterschappen worden verzonden.
Financiering Fusiekosten Delta Waterlab
In aanloop tot de fusie worden kosten gemaakt, welke verdeeld worden
over waterschappen Hollandse Delta en Brabantse Delta. Om de
projectkosten te kunnen financieren hierbij het verzoek om te mogen
beschikken over een bedrag vanuit de post onvoorzien.
Besloten: het DB stemt in met het overbrengen van € 108.500,-uit de post onvoorzien ten behoeve van het financieren van de
fusiekosten Delta Waterlab.
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ICT

ICT

FEZ

16e.

Aandachtsveldhouder rechtmatigheidsacties 2008
Het doel van de notitie is om in het dagelijks bestuur afspraken te
maken over de rol van DB-lid J. Coppens als aandachtsveldhouder voor
de rechtmatigheidsacties 2008.
Besloten:
•
het DB stemt in met het aanwijzen van DB-lid J. Coppens
als aandachtsveldhouder voor de rechtmatigheidsacties
2008 en het inzetten van de sub-commissie Financiële
Jaarstukken als klankbord.
•
Dit besluit wordt aan het AB medegedeeld via de
mededeling strijdplan rechtmatigheid.

Concernstaf

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
17.

18.

Verordening voorzieningen en onkostenvergoedingen leden
algemeen bestuur en leden dagelijks bestuur waterschap
Brabantse Delta
Besluitvorming door het algemeen bestuur tot vaststelling van de
Verordening voorzieningen en onkostenvergoedingen leden algemeen
bestuur en leden dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta.
Besloten:
•
redactionele wijziging
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de vaststelling van de Verordening
voorzieningen en onkostenvergoedingen leden algemeen
bestuur en leden dagelijks bestuur waterschap Brabantse
Delta.
Kadernota
In de vergadering van het algemeen bestuur van december 2007 is
besloten de voorjaarsnota te bundelen met het investeringsplan en de
meerjarenraming. De belangrijkste reden voor deze samenvoeging is de
mate van actualiteit. Op basis van de jaarrekening is er op dit latere
moment in de jaarcyclus een beter inzicht in de actuele stand van
reserves, investeringen en exploitatieuitgaven. Tevens leidt dit
‘documententrio’ tot efficiencywinst, zonder daarbij afbreuk te doen aan
de informatiewaarde van de planning & control cylus.
Door deze samenvoeging vindt de bestuurlijke behandeling van de
Kadernota later in het jaar plaats, namelijk in mei/juni. De Kadernota is
nu te zien als eerste stap in de jaarlijkse planning & control cyclus en
geeft letterlijk de kaders aan voor de organisatie. Ook dient de nota als
kader voor de begroting 2009. Bij de behamndeling van de Kadernota
worden door de verschillende fracties ook de Algemene Beschouwingen
gehouden.
Besloten:
•
Kerntaken waterschap prominenter opnemen in inleiding
of samenvatting.
•
Bij 3 onderwerpen in paragraaf 2.3 meer tekst besteden
aan de behaalde resultaten. Zo ook bij MVO.
•
Kadernota en onderliggende grafieken toelichten op
thema AB d.d. 22 mei 2008.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de kadernota 2008 en kiest zowel voor het
zuiveringsbeheer als voor het watersysteembeheer voor
het 100% scenario.

19.

Vervallen (zie agendapunt 16b)
Geen besluitvorming AB

20.

Vervallen (zie agendapunt 16b)
Geen besluitvorming AB
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Projectleider nieuwe
Waterschapswet

SBO Beleid

21.

Garantstelling Waterschapshuis
In de vergadering van het bestuur van de Stichting het Waterschapshuis
is besloten aan de deelnemende waterschappen van het
Waterschapshuis een borgstelling te vragen gerelateerd aan de
deelname van de waterschappen aan specifieke projecten. Voor
waterschap brabantse Delta betreft dit een bedrag van € 954.000,-.
Door deze borgstelling wordt de borgstelling over het totale bedrag door
waterschap De Dommel vervangen. Een van de investeringen is het
nieuwe belastingsysteem. Het waterschapshuis is een stichting
opgericht door de waterschappen om samenwerking na te streven op
het gebied van ICT.
FEZ
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de borgstelling door waterschap Brabantse Delta
tot een bedrag van € 954.000,- ten behoeve van Stichting het
Waterschapshuis.

22.

Programma van eisen ten behoeve van aanbesteding accountant
Instemming verkrijgen voor het bijgevoegde Programma van Eisen voor
de accountantscontrole vanaf 2009 tot en met 2012. Op basis van dit
programma van eisen wordt de Europese aanbesteding van de
accountant voorbereid. Het doel is een besluit te nemen op 3 december
2008 over de nieuw te benoemen accountant.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het programma van eisen voor de keuze van de
accountant en te starten met de procedure voor de Europese
aanbesteding voor het selecteren van de (nieuwe) accountant.
De subcommissie financiële jaarstukken zal bij de
selectieprocedure worden betrokken.

23.

Vervallen (zie agendapunt 18)
Onderdeel van de Kadernota.

23a.

Stand van zaken Informatieplan en ontwikkelingen
Waterschapshuis
Een overzicht geven van de stand van zaken met betrekking de
uitvoering van het Informatieplan 2007-2011 en informeren over de
strategienota van Het Waterschapshuis (HWH).
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van het Informatieplan en de ontwikkelingen met
betrekking tot Het Waterschapshuis.

24.

Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2008
Besluitvorming door het algemeen bestuur over vaststelling van een
nieuw delegatiebesluit tot overdracht van bevoegdheden aan het
dagelijks bestuur vanwege het ontbreken van een bevoegdheidsartikel
in het nieuwe Reglement voor het waterschap Brabantse Delta 2008.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het bijgevoegde Delegatiebesluit waterschap
Brabantse Delta 2008.
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FEZ

ICT

Projectleider
Waterschapswet

25.

26.

Rekenkamer
Als uitvloeisel van de discussie inzake rechtmatigheid heeft het AB
gevraagd om alle rekenkamervarianten op een rij te zetten voor een
eerste discussie daarover en het maken van een keuze voor een
variant.
Besloten:
•
Redactionele aanpassing
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
kiest voor een rekenkamercommissie met gemengde
samenstelling en verzoekt het DB na te gaan of hier voor
aansluiting kan worden gezocht bij buur-waterschappen
of andere overheden.

Concernstaf

Consequenties WABO (vervolgnota)
Een strategie te bepalen in de richting van provincie en gemeenten om
het waterschap Brabantse Delta optimaal voor te bereiden op de nieuwe
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht c.a.
Besloten: het DB stemt in met de in deze nota voorgestelde
Concernstaf
strategie ten aanzien van voorbereiding op de Wabo, te weten:
1. Uitvoering van de eigen Wabo-taken door het waterschap
(zelfbeperking) op basis van een categorieën lijst en “om
niet”.
2. Voortgang met het overleg met de provincie op basis van
deze strategie.
3. Zo spoedig mogelijk een brief naar de gemeenten in ons
werkgebied met onze strategie en overleg met iedere
gemeente afzonderlijk over concrete invulling daarvan.
4. Een verkorte mededeling aan het algemeen bestuur met
betrekking tot de ontwikkelingen rond de Wabo.

27.

Jaarrekening 2007
vaststellen van de jaarrekening 2007 en instemmen met het voorstel
van de bestemming en dekking van het voordeling exploitatiesaldi.
FEZ
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
het AB stemt in met de onderstaande verdeling van het positieve
exploitatiesaldi over 2007 van € 4.528.000,- en stelt de
jaarrekening 2007 vast.
€ 348.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve waterkering;
€ 1.610.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve
waterkwantiteit;
€ 2.015.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve
waterkwaliteit;
€ 100.000,- toe te voegen aan de calamiteitenreserve
waterkwaliteit;
€ 455.000,- toe te voegen aan de reserve wachtgeldaanspraken
personeel.

28.

Emissiebeheersplan; voortgang en actualisatie tot en met 2015
Na vaststelling van het emissiebeheersplan 1.0 (EBP1.0) is het beleid
verder ontwikkeld in twee processen: de omgevingsvergunning (Wabo)
en de KRW-Altijd-Goed-Maatregelen. Als de voortgang wordt beschouwd
dan zijn de acties later gerealiseerd dan gepland, maar worden de
meeste doelen binnen de planperiode van het EBP1.0 wel gehaald. Het
nieuwe beleid dat wordt voorgesteld voor de periode 2009-2015 is
gebaseerd op het KRW voorkeursalternatief (AB december 2007), met
daarin enkele wijzigingen. Het voorgestelde actieprogramma zal
opgenomen worden in het ontwerp Waterbeheersplan.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
SBO Beleid
neemt voor kennisgeving aan de voortgang van het
actieprogramma emissiebeheer 2006-2008 en stemt in met het
actieprogramma emissiebeheer 2009-2015 als bouwsteen voor
het waterbeheerplan.
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29.

Vaststellen Treasurystatuut
Het vastleggen van Het Treasurystatuut in verband met de wijziging van
de Waterschapswet en de invoering van het Waterschapsbesluit met
ingang van het begrotingsjaar 2009.
FEZ
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het vaststellen en van toepassing verklaren van de
nieuwe versie van het Treasurystatuut.

30.

Onteigening kade om de Vierde Bergboezem
Met 2 grondeigenaren in het trace van de kade om de vierde
bergboezem is tot op heden geen overeenstemming bereikt over de
minnelijke verwerving van de benodigde strook grond. Om de aanleg
van de kade ook op deze percelen mogelijk te maken dient de
onteigeningsprocedure te worden opgestart.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met onteigening van de strook grond voor de aanleg
van de kade om de vierde bergboezem.

31.

32.

33.

Evaluatie en aanvraag aanvullend krediet “Stimuleringsregeling
Afkoppelen”
Voorstel voor een sluitende afronding van de Stimuleringsregeling
Afkoppelen.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de voorgestelde afhandeling van de
Stimuleringsregeling Afkoppelen en het verstrekken van een
aanvullend krediet van € 750.000,--.
Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen
Het Algemeen Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen heeft na
de vaststelling in de DB-vergadering van 19 februari 2008 de
inspraakperiode doorlopen. Naar aanleiding van de reacties, die zijn
verwerkt in de bijgevoegde inspraaknota, zijn enkele wijzigingen in het
plan doorgevoerd. De inspraaknota en het gewijzigd plan worden ter
besluitvorming aangeboden.
Besloten:
• (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het definitief Onderhoudsplan Waterlopen en
Waterkeringen en de bijgevoegde inspraaknota als
beleidsuitgangspunt voor de uitwerking van de
onderhoudsbestekken.
• Na vaststelling door het AB de meeste gestelde vragen uit
de inspraak samen met de antwoorden publiceren op
internet.
Inrichtingsplannen Rietkreek fase 1 en Lange Water
Het ontwerp-inrichtingsplan Rietkreek fase 1 heeft van 22 februari tot
en met 4 april 2008 ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties
binnengekomen. Het ontwerp inrichtingsplan Lange Water heeft van 24
februari tot en met 6 april 2008 ter inzage gelegen. Er zijn drie reacties
binnengekomen. In de bijlage zijn de reacties verwoord en is de
beoordeling gedaan. De reacties hebben geen aanpassing van de
voorgenomen inrichting tot gevolg. Beide plannen kunnen worden
vastgesteld.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het vaststellen van het inrichtingsplan Rietkreek
fase 1 inclusief inspraaknota en het inrichtingsplan Lange Water
inclusief inspraaknota.
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34.

35.

Inrichtingsplan Ulicoten Noord
Het ontwerp inrichtingsplan Ulicoten Noord heeft van 27 februari tot en
met 10 april 2008 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 3 reacties
binnengekomen. In de bijlage zijn de reacties verwoord en is de
beoordeling gedaan. De reacties hebben aanpassingen tot gevolg die
echter zeer lokaal zijn en het inrichtingsplan als zodanig ongemoeid
laten. De aanpassingen worden op besteksniveau uitgewerkt.
Het plan kan worden vastgesteld.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het vaststellen van het inrichtingsplan Ulicoten
Noord inclusief inspraaknota.
Inrichtingsplan fase 1 projectgebied Noordrand Midden
Het ontwerp-inrichtingsplan fase I Noordrand Midden heeft van 16
januari 2008 tot en met 27 februari 2008 ter inzage gelegen. Er is één
reactie binnengekomen. In de inspraaknota is de reactie en de afweging
verwoord. De reactie heeft geen wezenlijke wijzigingen van te nemen
maatregelen tot gevolg. Op basis van het inrichtingsplan en de
inspraaknota zal een bestek worden opgesteld. Het inrichtingsplan kan
ongewijzigd, met de toevoegingen zoals verwoord in de toegevoegde
inspraaknota, worden vastgesteld.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het vaststellen van het inrichtingsplan fase I
Noordrand Midden inclusief inspraaknota.
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36.

Inrichtingsplan verdrogingsbestrijding De Matjens
In het projectgebied 10 'Kleine Beek/Aa of Weerijs' ligt het project
'Verdrogingsbestrijding de Matjens'. Het project behelst het verondiepen
en vergraven van een gedeelte van de Kleine Beek, het graven van een
natuurvriendelijke oever en het aanleggen van een tweetal stuwen. De
gronden waarop de maatregelen worden genomen zijn voornamelijk in
eigendom van Staatsbosbeheer en het waterschap. Met de eigenaren
van de gronden, waar grondwaterstanden hoger worden, zullen op korte
termijn gesprekken worden gevoerd.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Plannen & Projecten
stemt in met de inspraaknota en met het definitief ontwerp voor
het project ‘Verdrogingsbestrijding de Matjens’.

37.

Aanvraag aanvullend UVK Rietkreek – Lange Water
Binnen het project Rietkreek - Lange Water wordt in de eerste fase de
realisatie van de volgende doelen nagestreefd:EVZ/ viswater/
waternatuur/ beek - en kreekherstel: 4,7 km,
Natte natuurparel: 57 ha, Waterberging: 4 ha.
Bij raming van kosten van de inrichtingsplannen Rietkreek en Lange
water en de uitvoering van de IGA is gebleken dat de reeds gevoteerde
bedragen ontoereikend zijn.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Plannen & Projecten
stemt in met het verlenen van een aanvullend uitvoeringskrediet
van € 755.000,- voor de uitvoering van
activiteiten/werkzaamheden binnen het project Rietkreek Lange Water.
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38.

39.

40.

41.

Aanvraag aanvullend UVK voor opstellen waterbeheerplan
inclusief stroomgebiedbeheerplan
In het algemeen bestuur van 28 juni 2006 is een krediet van €
670.000,- voor het opstellen van het waterbeheerplan inclusief
stroomgebiedbeheerplan (KRW) ter beschikking gesteld. Gedurende de
realisatie blijkt nu dat dit bedrag niet toereikend is voor het goed
afronden van dit project. De benodigde werkzaamheden zijn intensiever
en meeromvattend dan aanvankelijk was ingeschat. Het
waterbeheerplan zal, net als de huidige strategische nota en
watersysteemrapportage, alleen via internet toegankelijk zijn.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het ter beschikking stellen van een aanvullend
uitvoeringskrediet ter grootte van € 270.000,- voor de verdere
uitvoering van het project en met een digitale vormgeving van
het waterbeheerplan op internet.
Aanvraag aanvullend UVK Brabantse Wal
Binnen het project Brabantse Wal zijn twee activiteiten gereed voor
aanbesteding. In beide projecten gaat het om het realiseren van natte
natuurparels, waarbij er een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij
waterschap, provincie en natuurbeheerder. Het waterschap treedt op
als opdrachtgever voor het geheel. Nu is er alleen krediet voor de
waterschapsbijdrage. Om te kunnen aanbesteden is een krediet nodig
voor de totale kosten. De bijdragen van de andere partijen is
toegezegd.
Besloten:
•
Verduidelijken wat het subsidiebedrag is.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een aanvullend
krediet van € 2.911.000,- om de activiteiten binnen het
project Brabantse Wal rechtmatig aan te besteden.
Hierbij wordt uitgegaan € 2.911.000,- aan subsidies en
bijdragen van derden.
Aanvraag UVK Waterakkers Breda
In het plan waterakkers (trekker gemeente Breda, partners Brabantse
Delta, Staatsbosbeheer en DLG) wordt 110 ha natte natuurparel
hersteld, 30 hectare waterberging, 6 kilometer natuurvriendelijke
oevers en een innovatieve waterzuivering gerealiseerd. Het project is
voorgedragen als innovatief KRW-project. In het verleden zijn reeds
bestuurlijke afspraken vastgelegd die nu worden bekrachtigd door het
daadwerkelijk beschikbaar stellen van de financiële bijdrage.
Besloten:
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet van € 705.000,- voor het leveren van
een financiële bijdrage aan het plan Waterakkers van de
gemeente Breda.
•
In de externe communicatie ook aandacht (laten)
besteden aan de rol en bijdrage van het waterschap.
Aanvraag UVK baggeren regio West
het aanvragen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van het
uitbaggeren van waterlopen in het stedelijk gebied te Roosendaal,
stadsvijver, oude vestinggracht en waterloop in het stedelijk gebied te
Bergen op Zoom, alsmede het uitbaggeren van het krekengebied de
Rietkreek en Lange Water.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het ter beschikking stellen van een
uitvoeringskrediet van € 4.150.000,-- voor de uitvoering van het
project baggeren regio West.
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42.

43.

44.

Aanvraag UVK voor het gebiedsgericht ontwikkelingsproject
Halderberge
In het gebied liggen de verdroogde natuurgebieden Gastels Laag en
Hoevense Wielen. Daarnaast ligt in het gebied een
waterbergingsopgave. Op basis van de IGA worden
uitvoeringsmaatregelen uitgewerkt en wordt een peilenplan opgesteld.
De IGA wordt in de zomer van 2008 afgerond. De
antiverdrogingsmaatregelen, inclusief maatregelen om de wielen te
herstellen, alsmede de waterbergingsopgave worden in de loop van
2008 verder uitgewerkt en in de jaren daarna uitgevoerd.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet
voor het gebiedsgericht ontwikkelingsproject Halderberge.
Aanvraag UVK activiteit Chaamse Bossen
Vanaf 2008 zijn de subsidies van provincie en rijk voor
verdrogingsbestrijding hoofdzakelijk gericht op de natte natuurparels.
De provincie heeft onlangs aangegeven om - bij wijze van uitzondering
- de verdrogingsbestrijding in de Chaamse boswachterij te willen
subsidiëren, omdat het waterschap in het kader van Integrale
Gebiedsanalyse al het nodige voorbereidende werk hiervoor verricht
had. Om deze voorbereidende werkzaamheden te kunnen voortzetten
en om de uitvoering in 2009 ter hand te kunnen nemen wordt een UVK
aangevraagd.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een UVK van €
600.000,- voor het voorbereiden en uitvoeren van de
verdrogingsbestrijding, alsmede voor het - indien nodigherstellen van vlakvormige waternatuur in het bos (Putven).
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Aanvraag UVK project Deltadigitaal
Het project Deltadigitaal zorgt ervoor dat alle medewerkers in de
nieuwe huisvesting digitaal over hun documenten kunnen beschikken en
digitaal met deze documenten gaan werken. De noodzaak hiertoe is
gelegen in de beperkte ruimte binnen de nieuwe huisvesting en het
streven om plaatsonafhankelijk te kunnen werken (project
Deltawerken). Deltadigitaal is één van de kritieke succesfactoren om de
doelstellingen van Deltawerken te kunnen realiseren. Bovendien
vergroot Deltadigitaal slagvaardigheid in de processen
RAB
Besloten:
•
Nagaan hoe zwaar/hard de vereiste substitutieverklaring
van de provincie is.
•
Redactionele aanpassing.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de voorgestelde realisatie van project 7052,
Project Deltadigitaal, en stelt daartoe een
uitvoeringskrediet beschikbaar van € 3.126.000,-. Het DB
stelt voor de voorbereiding een aanvullend
voorbereidingskrediet ter beschikking van € 110.000,--.

-12-

45.

46.

47.

Aanvraag UVK vervanging beluchtingselementen rwzi Bath
(project 1521)
De rwzi Bath zuivert afvalwater middels een actief-slib systeem. De 10
beluchtingstraten, waarbij door middel van bellenbeluchting zuurstof in
het water wordt gebracht, vormen een essentieel onderdeel. De via
meet- en regelapparatuur toegevoerde lucht wordt met behulp van
membraan-beluchtingbuizen (meer dan 5 meter onder water
gesitueerd) omgezet in luchtbellen. De membranen daarvan, thans
ongeveer 7 jaar oud, zijn dermate versleten dat de luchtvoorziening in
de rwzi gevaar loopt. De elementen moeten zo spoedig mogelijk worden
vervangen. Tegelijk zullen bijkomende gebreken worden hersteld in de
beluchtingtanks.
Besloten: het AB stemt in met een uitvoeringskrediet voor
vervanging van beluchtingelementen en het herstel van
gebreken in beluchtingstraten rwzi Bath, ten bedrage van €
2.400.000,--. De vervroegd af te schrijven boekwaarde oude
elementen (afgerond € 50.000,--) komt te laste van de
exploitatiebegroting. Het restant van het in het IP opgenomen
bedrag voor project 1521 ad. € 600.000,-- is in een later stadium
middels een separaat aan te vragen uitvoeringskrediet benodigd
om resterende gebreken in de beluchting te herstellen.
Concept AB-agenda 25 juni 2008
Besloten:
•
Aan agenda toevoegen twee grondaankopen. Deze zullen
eerst een schriftelijk DB-rondje volgen.
•
Het DB stemt in met de concept AB-agenda 25 juni 2008.
Rondvraag
Afwezigheid
DB-lid C. Coppens is afwezig op 22 mei en 27 mei 2008.
DB-lid P. Oonincx is afwezig op 22 mei 2008.

48.

Sluiting om 12.30 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 mei 2008,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom
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