Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 29 mei 2007
Agendapunt 2

Nummer : *07I001404*
Barcode : *07I001404*

Besluitenlijst d.d. 15 mei 2007
Actie door

Agendapunt
1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 17 april 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a. Vaststelling Catalogus Groen/Blauwe Diensten.
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
b. Overzicht ontvangen klachten 2006
Besloten: Ter kennis brengen van het AB.
c. Samenwerking met gemeenten verder geprofessionaliseerd: de
appels en peren aanpak.
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
d. Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische werken 2006
Besloten: Ter kennis brengen van het AB.
e. Overzicht ontwikkelingen binnen het waterschap als gevolg van
nieuwe wetgeving.
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
f. Afsluiten Switch-transactie NV SNB-Deutsche Bank AG
(vertrouwelijk)
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
g. Verdaging bezwaarschriften
Besloten: Het DB neemt de mededelingvoor kennisgeving aan.
h. Atlas van lokale lasten COELO.
Besloten:
•
Nagaan of dit alle relevante pagina’s uit de atlas zijn;
•
Ter kennis brengen van het AB.

4.

Ingekomen stukken
a. Brief Het Waterschapshuis: voortgang aanbesteding
Waterschapsdatabase en Belastingen
b. Brief Ministerie van Verkeer en Waterstaat planstudie VolkerakZoommeer
c. Brief Inspectie Verkeer en Waterstaat rapport evaluatie tweede
toetsing primaire waterkeringen (rapport ter inzage Concernstaf)
d. Diverse uitnodigingen
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag vergadering Bestuur NBWB + Brabant Water
d.d. 5 april 2007 + presentatie
b. Verslag vergadering Bestuur NBWB + Brabants bedrijfsleven
d.d. 5 april 2007
c. Verslag vergadering Bestuur NBWB d.d. 29 maart 2007
Besloten: het rapport kostenvergelijking zuiveringsbeheer
inbrengen in het DB.

Concernstaf

Concernstaf

Concernstaf

Secretaris-directeur

6.

Regiocommissies
a. Verslag regiocommissie West d.d. 19 april 2007
b. Verslag regiocommissie Oost d.d. 16 april 2007
c. Verslag regiocommissie Midden d.d. 17 april 2007
Besloten:
•
Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.
•
Mededeling doen aan het DB over de resultaten van de
Europese aanbesteding inzake onderhoud waterlopen.

Sectorhoofd W&W

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
6.a.

6.b.

Bezwaar tegen schorsing (vertrouwelijk)
Besloten: Het DB besluit tot het ongegrondverklaren van het
bezwaar en handhaving van het bestreden besluit,
overeenkomstig het advies van de Bezwaaradviescommissie.
Het verlenen van strafontslag (vertrouwelijk)
Besloten:
•
het DB stemt in met strafontslag aan betrokkene met
ingang van 17 mei 2007.
•
De secretaris-directeur wordt verzocht een bericht
hierover op Waterweb te plaatsen.

P&O

P&O
Secretaris-directeur

6.c.

Beslissing op bezwaar inzake onvoldoende beoordeling (vertrouwelijk)
Besloten: Het DB stemt in met het intrekken van de onvoldoende P&O
beoordeling van 14 december 2006 en besluit de
beloningsdifferentiatiebonus 2006 alsnog aan bezwaarmaker toe
te kennen, een en ander overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit.

7.

Stand van zaken reglementswijziging Brabantse Delta/artikel 4 overleg
GS hebben een concept-reglement toegestuurd als start voor het artikel
4-overleg. Het advies beschrijft de high lights van het nieuwe
reglement. Tevens wordt een concept-reactie ter besluitvorming
voorgelegd.
Besloten:
•
Aan GS wordt het volgende medegedeeld. Er wordt geen
schriftelijke inhoudelijke reactie vooraf gegeven.
Standpunten en argumenten met betrekking tot het
conceptreglement worden mondeling tijdens het artikel
4-overleg op 15 juni 2007 ingebracht.
•
Aan de mededelingen AB toevoegen een mededeling over
het art.4-overleg met concept-reglement en brief van
Staatssecretaris van V&W.
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Concernstaf

8.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken
In de periode van januari tot en met april 2007 zijn voor Vergunningen,
Onderhoud waterlopen, Belastingen en Bereikbaarheid
klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In totaal ging het om 11
deelonderzoeken in de vorm van schriftelijke, telefonische en
persoonlijke enquêtes. Daarnaast is een klantenpanel bijeen geweest.
Het gemiddelde responspercentage is 21,6 en het gemiddelde
rapportcijfer 7,04. Aangrijpingspunten ter verbetering van de
dienstverlening op onderdelen kunnen worden gevonden in het
inmiddels opgeleverde onderzoeksrapport.
Besloten:
•
het DB neemt kennis van de resultaten van de
klanttevredenheidsonderzoeken en de voorbereidingen
om in juni 2007 te kunnen komen tot besluitvorming over
de verbeterplannen. Daarnaast stemt het DB in met een
persbericht om externe bekendheid te geven aan de
uitgevoerde onderzoeken.
•
De secretaris-directeur wordt verzocht de tekst van het
persbericht te bekijken op doublures en
onduidelijkheden.
•
In het verbeterplan onderhoud waterlopen aangeven dat
aan de portefeuillehouders water van de ZLTOafdelingen in een overleg wordt voorgesteld een panel te
vormen met een groep grondgebruikers om zodoende de
klantgerichtheid in deze te verbeteren.
•
In het AB van 27 juni a.s. wordt mededeling gedaan van
de resultaten van de klantentevredenheidsonderzoeken
en het proces inzake verbeterplannen. In de ABcommissie Bestuur en Middelen wordt deze mededeling
als apart agendapunt geagendeerd.

Organisatie

Communicatie
Regiomanager Oost

Concernstaf

9.

Educatiebeleid
Vanuit de primaire communicatiedoelstelling van het waterschap om nut
en noodzaak van het waterschapswerk over te brengen, werken we aan
het vergroten van kennis van het waterschap en waterschapswerk en
het kweken van begrip hiervoor. In dit kader is een nieuw
educatiebeleid ontwikkeld waarmee het waterschap zich actief richt op
een grote groep basisschoolkinderen (en daarmee ook hun ouders) in
het werkgebied, om hen te leren over het werk van het waterschap en
hen bewuster te maken van hun eigen rol en verantwoordelijkheid
daarin.
Communicatie
Besloten:
•
het DB stemt in met het educatiebeleid van waterschap
Brabantse Delta 2007 t/m 2009.
•
Het DB verzoekt om nadere voorstellen in deze waarbij –
uitgaande van een verdubbeling van het budget –
intensivering en uitbreiding van het beleid wordt
voorgesteld o.a. ter zake van samenwerking met externe
partners uit o.a. de waterketen en Co-infra en het gebruik
van bestaande educatiestructuren zoals bijvoorbeeld
MEC’s en kinderboerderijen.

10.

Bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht
Op vrijdag 29 juni 2007 wordt de bestuursovereenkomst handhaving
omgevingsrecht provincie Noord-Brabant ondertekend. De oude en de
nieuwe overeenkomst zijn inhoudelijk vrijwel gelijk. Met de nieuwe
overeenkomst verandert de werkwijze van het waterschap niet. De
vaste financiële bijdrage van het waterschap is € 14.200,00 per jaar.
Besloten: het DB stemt in met het aangaan van de
bestuursovereenkomst handhaving omgevingsrecht provincie
Noord-Brabant.
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Handhaving

11.

Besluit tot vaststellen Leidraad Invordering
De leidraad invordering is geactualiseerd. De leidraad komt grotendeels
overeen met de model-leidraad van de Unie van Waterschappen.
Besloten: het DB stemt in met het besluit tot vaststellen van de
Leidraad invordering waterschapsbelastingen waterschap
Brabantse Delta.

Invordering

12.

Reactie op vragen naar aanleiding van DB-nota aanpassing
openingstijden sluiscomplexen
In het DB van 19 december 2006 is middels een nota ingestemd met de
aanpassing van de openingstijden van de sluiscomplexen. Hierop is wel
gevraagd om een aanvullende reactie op de vraag "Voor en nadelen van
uitbesteden ten opzichte van inzet eigen personeel en kunnen we het
niet beter zelf doen, zo nee waarom niet". Ook door de OR is een vraag
van soortgelijke strekking gesteld. Deze nota geeft hierop een reactie.
Besloten: het DB neemt kennis van de gekozen strategie ten
Regio-manager
aanzien van de invulling van de werkroosters.
West

13.

Masterplan Duurzaam Haven- en Industrieterrein Moerdijk (2007-2010)
Op basis van opgestelde missies en visies van de afzonderlijke partijen
in de stuurgroep Duurzaam Haven- en industrieterrein Moerdijk (DHM)
is een gezamenlijk document opgesteld over de missie/visie van DHM
met een nadere uitwerking in strategische en operationele
doelstellingen. Waterschap Brabantse Delta en RWS Zuid-Holland
hebben hiervoor een gezamenlijke bijdrage geleverd. De operationele
doelstellingen voor water zal leiden tot het instellen van een werkgroep
water in 2007. Er zijn geen bezwaren om het Masterplan ter kennis te
brengen van het AB, maar goedkeuring van het AB voor ondertekening
is niet vereist omdat dit onder de uitvoering van dagelijkse
aangelegenheden kan worden geschaard en dus tot de competentie van
het DB valt.
Besloten: het DB stemt in met ondertekening van het Masterplan Vergunningen
Duurzaam Haven- en Industrieterrein Moerdijk (2007-2010) op
25 mei 2007. Het DB stemt in met het toezenden van het
Concernstaf
Masterplan aan AB-lid Huijssoon en het ter kennis brengen van
het plan (via de mededelingen) aan het AB van 27 juni 2007.

14.

Instellen drempelwaarde overeenkomsten natte natuurparels
Om omliggende eigenaren bij natte natuurparels tegemoet te komen,
heeft het waterschap beleid om (naast nadeelcompensatie) een
eventuele schade eenmalig af te kopen via een privaatrechtelijke
overeenkomst die aangeboden wordt. Bij project “Binnenpolder van
Terheijden” blijkt de te verwachtte schade zo beperkt dat het aanbieden
van een overeenkomst weinig zinvol is. Daarom wordt voorgesteld om
de overeenkomst alleen nog aan te bieden boven een drempelwaarde
van € 45,- per jaar schade per betrokkene.
SBO Beleid
Besloten:
•
het DB stemt in met het instellen van een drempelwaarde
voor het aanbieden van een privaatrechtelijke
overeenkomst voor de afkoop van schade bij natte
natuurparels van € 45,- per jaar per betrokkene met de
aantekening dat het DB-lid Van der Aa tegen het voorstel
heeft gestemd.
•
Het DB is van mening dat aan het communicatie-traject
met betrokkenen grote aandacht dient te worden
besteed.
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15.

Inzet en vervreemding ruilgronden
Nu het waterschap steeds meer ruilgronden verwerft, rijzen ook de
vragen hoe daarmee om te gaan. Ten eerste is er de inzet van ruilgrond
als compensatie (in natura) van vernattingschade rond natte
natuurparels. De tweede vraag is hoe overbodig geworden ruilgronden
weer afgestoten kunnen worden. De derde vraag is hoe omgegaan moet
worden met het doorschuiven van ingerichte gronden.
Besloten: het DB stemt in met
SBO Beleid
•
Het eventueel inzetten van ruilgrond ter vergoeding van
vernattingschade rondom natte natuurparels.
•
Het weer afstoten van overbodig geworden ruilgronden,
maar dit zal in de lopende bestuursperiode niet aan de orde
zijn.
•
Het doorschuiven van ingerichte percelen die niet nodig zijn
voor de uitoefening van de waterschapstaken naar
terreinbeheerders.

16.

Maatwerk bij Wvo-vergunningverlening
Bij de WVO vergunningverlening aan bedrijven is er een aantal
‘situaties’ te herkennen die om maatwerk vragen. Verbeteren van de
klantgerichtheid is hierbij het sleutelwoord. Met deze nota willen wij het
dagelijks bestuur informeren over deze situaties, de uitgangspunten die
daarbij gehanteerd kunnen worden en verkennen of vaststellen welk
nieuw beleid nodig is. Bij het maatwerk worden de grenzen van de
juridische mogelijkheden opgezocht. Voor enkele situaties wordt een
wijziging van het besluit doelmatigheidseisen voorgesteld.
Besloten: het DB stemt in met de in de nota genoemde
initiatieven om te komen tot meer maatwerk bij het toepassen
van best bestaande technieken, bij het omgaan met
pieklozingen, bij het doelmatigheidscriterium voor dun water en
bij het benutten van WVO vergunningenruimte. Tevens wordt
hierbij het besluit doelmatigheidseisen van 2005 herzien.

17.

18.

Vergunningverlening in 500 meterzones natte natuurparels
Adviesnota om het bestuur te informeren over hoe omgegaan kan
worden met voortschrijdend inzicht uit de Integrale Gebiedsanalyses
over de hydrologische beïnvloedingszone rond natte natuurparels bij de
keurvergunningverlening.
Besloten:
•
het DB stemt in met het hanteren van de inherente
afwijkingsbevoegdheid bij vergunningsaanvragen binnen
de 500 meterzone, maar buiten de werkelijk gebleken
hydrologische invloedsfeer rond natte natuurparel
Rooskensdonk-Weimeren.
•
Het DB verzoekt om actieve tijdige communicatie in deze
op een bewonersavond.
Brief met reactie op deelbekkenbeheerplannen
Van 22 november 2006 tot 22 mei 2007 liggen de Vlaamse
deelbekkenbeheerplannen ter inzage. Deze plannen bevatten een
situatieanalyse, de visies, acties en maatregelen van de deelbekkens.
De bijgevoegde brief geeft de reactie van ons waterschap op de
deelbekkenbeheerplannen Kleine Aa, Mark, Weerijs en Benedenschijn.
Besloten:
•
In brief zelf opnemen opmerking uit bijlage 2 inzake
hoogwaterstanden stedelijk gebied Breda.
•
het DB stemt in met de voorgestelde reactie op de
deelbekkenbeheerplannen.
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Vergunningen

SBO Beleid

SBO Beleid

19.

20.

21.

Voorstel uniformering onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater
Tijdens de waterschaarste in de zomer van 2006 is gebleken dat de
normen voor het afkondigen van een onttrekkingsverbod uit
oppervlaktewater niet uniform zijn. De verschillen binnen het
beheersgebied van waterschap Brabantse Delta kunnen zorgen voor
onduidelijkheid in de besluitvorming en uitvoering ten tijde van
waterschaarste. Zodoende is de wens uitgesproken om een
uniformering door te voeren voor het gehele beheersgebied van
waterschap Brabantse Delta met ingang van de zomer van 2007. In
deze notitie wordt een voorstel tot uniformering gepresenteerd. Deze
notitie heeft voor inspraak ter inzage gelegen van 4 april tot en met 2
mei 2007.
Besloten:
•
het DB stemt in met de definitieve versie van de
uniformering van het onttrekkingsverbod en stuurt het
ter kennisgeving door naar het AB.
•
Tekstuele aanpassing.
WATAK
Inzichtelijk maken wat de huidige afspraken zijn van het Waterakkoord
Middenlimburgse en Noordbrabantse Kanalen (WATAK), de mogelijke
ontwikkelingen schetsen en voorstellen wat het standpunt van het
waterschap moet zijn in de te voeren besprekingen met rijkswaterstaat
over de mogelijke aanpassingen op het waterakkoord en mogelijke
wijzigingen in het waterbeheer van de genoemde kanalen.
Besloten: het DB stemt in met het actualiseren van WATAK door:
•
3 inlaatpunten, die overgenomen zijn van de gemeente
Oosterhout, toe te voegen en 2 geplande inlaten, die niet
gerealiseerd worden uit WATAK te laten verwijderen;
•
de 2 gemalen die lozen op de Amertak op te laten nemen
in het nieuwe WATAK
•
het standpunt in te nemen, dat het waterschap géén
financiële bijdrage levert aan de eventuele baggerkosten
van de Noordervaart vanwege het feit, dat het
waterschap daar géén of nauwelijks baat bij heeft.

SBO Onderzoek

SBO Beleid

Vaststellen Visienota Digitaal werken en het verhogen van het VBK met
€ 50.000 voor de verdere uitwerking van het stappenplan
Vanuit het project Deltawerken en de verhuizing naar het nieuwe
kantoor waarbij men flexibel moet gaan werken staat digitaal werken
centraal. Daarom is er door de projectgroep Deltadigitaal een visienota
opgesteld waarin de uitgangspunten en ambities van het waterschap om
volledig digitaal te kunnen werken zijn opgeschreven. Daarnaast zijn de
kaders en randvoorwaarden aangegeven om digitaal werken mogelijk te
maken. Dit document is richtingbepalend voor de gehele organisatie van
het waterschap en moet zodanig daarbinnen worden uitgedragen door
leidinggevenden en medewerkers.
RAB
Besloten: het DB stemt in met de visienota digitaal werken en
het verhogen van het voorbereidingskrediet met € 50.000,-voor de verdere uitwerking van het stappenplan.
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22.

Aanvraag VBK – vierde zuiveringstrap rwzi Nieuw Vossemeer
Het VBK zal besteed worden om de vierde zuiveringstrap rwzi NieuwVossemeer te ontwerpen en voor te bereiden. Er is een conventionele
techniek (zandfiltratie) beschikbaar, maar ook een nieuwe techniek
(Fuzzyfilter) die in 2005 en 2006 op proefschaal veelbelovend bleek. De
“Altijd Goed”-maatregelen beslaan een viertal rwzi’s. Onderzoek op
praktijkschaal op de kleinste rwzi (Nieuw-Vossemeer) moet uitwijzen of
het Fuzzyfilter een volwaardig alternatief is.
Besloten: het DB stemt in met een voorbereidingskrediet van €
Bouwzaken
150.000. Voor rwzi Nieuw-Vossemeer zal een Fuzzyfilter als
vierde zuiveringstrap worden ontworpen en een bijbehorend
onderzoekplan worden ontwikkeld. Na de realisatie, zal de
uitkomst van het onderzoek gebruikt worden om gefundeerde
keuzes te kunnen maken voor de aanvullende maatregelen op de
overige rwzi’s.

23.

Aanvraag UVK voor het vervangen gemaal De Schans en
dijkaanpassing (IP 6721)
Gemaal de Schans voorziet gebieden ten zuiden van Waspik van water
vanuit het koppelkanaal. De capaciteit van het gemaal is door
uitbreiding van het te voeden gebied te klein geworden.
Het huidige gemaal is in een ondiepe put geplaatst met een tevens te
ondiepe duiker als aanvoer. Bij laag water in het koppelkanaal is
aanvoer naar de pomp niet gegarandeerd.
Er zal een geheel nieuwe pompput met nieuwe pomp geplaatst worden.
Besloten: het DB stemt in met toekenning van een
uitvoeringskrediet voor uitvoering van het vervangen van
gemaal De Schans.

24.

Regio Oost

Aanvraag UVK Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen
Het dagelijks onderhoud van waterlopen en waterkeringen krijgt onder
invloed van o.a. de gedragscode Flora-en Faunawet te maken met
aanpassingen in de uitvoering. Via het Onderhoudsplan voor Waterlopen
en Waterkeringen bestaat tevens de mogelijkheid om belanghebbenden
op de hoogte te stellen van de wijze van onderhoud. Bij het opstellen
van het onderhoudsplan wordt gebruik gemaakt van de in de afgelopen
jaren opgedane ervaringen met gedifferentieerd onderhoud, de
gerealiseerde pilots en het concept-onderhoudsplan primaire keringen.
Plannen&Projecten
Besloten: het DB stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet voor het opstellen van het Onderhoudsplan
voor Waterlopen en Waterkeringen.

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
Aan het AB zullen de volgende voorstellen worden gedaan:
25.

Jaarrekening 2006
Vaststellen van de jaarrekening 2006 en instemmen met het voorstel
van de bestemming en dekking van het voordelige exploitatiesaldi.
Besloten (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
het AB stelt de jaarrekening over 2006 vast en stemt in met de
onderstaande verdeling van het per saldo positieve
exploitatiesaldi over 2006 van € 813.000,-.
€ 219.000,- te onttrekken aan de egalisatiereserve
waterkering;
€ 619.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserve
waterkwantiteit;
€ 197.000,- te onttrekken aan de egalisatiereserve
waterkwaliteit;
€ 100.000,- toe te voegen aan de calamiteitenreserve
waterkwaliteit;
€ 510.000,- toe te voegen aan de wachtgeldaanspraken
personeel.
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FEZ

•
•

Opmerkingen DB-lid Van der Aa zoveel mogelijk
verwerken.
Brief over rapportage accountant aanpassen.

26.

Investeringsplan 2008-2012
Het investeringsplan 2008-2012 toont een investeringsplanning die
binnen de financiële kaders van de voorjaarsnota blijft. De
kapitaallasten komen in 2012 iets hoger uit dan in de voorjaarsnota was
voorzien. Qua doelrealisatie is ook na de bestuursperiode voldoende
"voorraad" om de huidige koers desgewenst voort te zetten met
uitzondering van de doelstelling beek- en kreekherstel. De eerste
resultaten van de professionaliseringgslag van het IP zijn bekend en
terug te lezen in het investeringsplan.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld) het AB
SBO Bedrijfsbureau
stemt in met het voorliggende investeringsplan 2008-2012.

27.

Beschrijving waterstaatsgeschiedenis Brabantse Delta
Op basis van een vooronderzoek is het dagelijks bestuur tot de
conclusie gekomen dat het een goede zaak zou zijn om aan een
historicus opdracht te geven tot het beschrijven van de
waterstaatsgeschiedenis van het gebied van Brabantse Delta. Voor dit
gebied is nog geen complete wetenschappelijke geschiedschrijving van
de waterstaatsgeschiedenis voorhanden en het dagelijks bestuur vindt –
mede gelet op de maatschappelijke rol van het waterschap op dit terrein
– een dergelijke geschiedschrijving zeer belangrijk.
Besloten(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
Concernstaf
•
Twee redactionele verduidelijkingen invoegen.
•
het AB stemt in met een opdracht aan de historicus dr. J.
van de Noort tot het beschrijven van de
waterstaatsgeschiedenis van het gebied van Brabantse
Delta.
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28.

Samenvoeging laboratoria Hollandse Delta en Brabantse Delta
Om redenen van efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid in de
toekomst, en de mogelijkheden voor continue kwaliteitsborging, verbetering en innovatie is opschaling van het laboratorium sterk
gewenst. Samenvoeging met het laboratorium van waterschap
Hollandse Delta biedt hiertoe, als eerste stap naar verdere
schaalvergroting, een goede mogelijkheid. Inhoudelijk levert de
samenvoeging door de schaalvergroting en specialisatie de gewenste
voordelen op. Dit is uitgewerkt in de bijgesloten rapportage.
Uitgangspunt bij de samenvoeging is dat de huisvesting in Rotterdam en
Breda in elk geval de komende 5 tot 10 jaar in gebruik blijven door het
gezamenlijke laboratorium; dit om desintegratiekosten zoveel als
mogelijk te voorkomen.
Sectorhoofd W&W
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
•
In de nota ook kort ingaan op versterking innovatiekracht
en vermindering kwetsbaarheid en hoe hierin wordt
voorzien.
•
het AB stemt in met
- de conclusies van het rapport;
- het oprichten van een gemeenschappelijke regeling
laboratoriumorganisatie per 1 mei 2008 waarin zowel het
fysisch-chemisch laboratorium (inclusief metalen en
organisch onderzoek), een deel van de monstername als
het hydrobiologisch onderzoek worden ondergebracht;
- opdrachtverlening aan het DB eea uit te werken en voor
te bereiden;
- het daartoe instellen van een Stuurgroep waarin de
Secretaris Directeur en het Sectorhoofd SBO zullen
plaatsnemen vanuit waterschap Brabantse Delta. Vanuit
waterschap Hollandse delta nemen de Algemeen
Directeur en de Directeur RL deel.
Onder de voorwaarde van positieve besluitvorming door het AB,
stemt het DB in met:
1. het verlenen van volmacht aan de Stuurgroep voor het
aantrekken van een kwartiermaker;
2. het verlenen van mandaat aan de stuurgroep voor:
•
het voorbereiden van hetgeen inzake sociaal statuut,
het plaatsingsreglement en overige personele
regelingen aan het AB ter besluitvorming moet
worden gebracht;
•
het vaststellen van functiebeschrijvingen,
functiewaarderingen en statusbepalingen van
medewerkers;
3. het verevenen van verschillen in uitgangspositie van
beide laboratoria in financiële zin conform een
gezamenlijk overeen te komen methodiek en over de
periode 2008 tot en met 2010.
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29.

Voortgang IP7910: KRW, waterbeheerplan en beheerplan waterkeringen
Het proces van het waterbeheerplan en de KRW verlopen conform “Plan
van aanpak waterbeheerplan en KRW stroomgebiedbeheerplan”
(goedgekeurd door het AB op 6 december 2006). In de nota wordt de
stand van zaken toegelicht en een voorstel gedaan voor de bestuurlijke
agenda (2007 tot en met 2009). Het nieuwe beheerplan waterkeringen
wordt integraal onderdeel van het waterbeheerplan 2010-2015. Het
huidige beheerplan waterkeringen loopt tot 1 januari 2009. Voor het
overgangsjaar 2009 wordt in de nota een voorstel gedaan.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
SBO Beleid
stemt in met het voorstel om het bestaande Beheerplan
Waterkeringen 2004-2008 geldig te houden en een
actieprogramma op te stellen voor het jaar 2009. Het AB neemt
de voortgang van IP7910 voor kennisgeving aan en stemt in met
het voorstel voor de bestuurlijke agenda 2007 tot en met 2009.

30.

Beschrijving bestuursroute uitvoeringsprogramma
In deze nota wordt mede aan de hand van een tabel en een
stroomschema de bestuursroute van het uitvoeringsprogramma
beschreven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in tien stappen:
1. bestuursprogramma 2. opstellen IGA 3. voteren uitvoeringskrediet
per gebiedsgericht project 4. opstellen ontwerp-inrichtingsplan 5.
opstellen inspraaknota 6. vaststelling definitief inrichtingsplan 7.
eventueel verschuivingen binnen uitvoeringskrediet tussen verschillende
activiteiten binnen gebiedsgericht plan 8. in uitvoering nemen plan 9.
oplevering 10. beheer, monitoring en evaluatie.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
Plannen&Projecten
•
Ambtelijke afstemming met de gebiedscommissie in de
voorfase - zoals beschreven in de nota – is voldoende. De
tekst in de bijlage bij bestuursroute hierop aanpassen.
•
Zin inzake peilenplan nader beschouwen en eventueel
aanpassen.
•
het AB neemt voor kennisgeving aan de beschrijving
bestuursroute uitvoeringsprogramma.

31.

Vaststellen juridisch instrumentarium waterberging en legger Albano
In de vergadering van 19 december 2006 heeft het DB het juridisch
instrumentarium waterberging en de legger voor bergingsgebied Albano
in ontwerp vastgesteld. De stukken hebben vervolgens van 16 januari
tot en met 26 februari 2007 ter inzage gelegen waarbij op onderdelen
zienswijzen konden worden ingediend. Daarnaast hebben de
regiocommissies adviezen uitgebracht. Nu is de definitieve vaststelling
van het instrumentarium en de legger Albano door het AB aan de orde.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
besluit tot het vaststellen van de Keur waterberging, de
Verordening nadeelcompensatie bergingsgebieden, de legger
bergingsgebied Albano 2006 en de nota van inspraak. Het AB
stemt in met de Beleidsnota waterberging en schade en het AB
neemt over de reactie van het dagelijks bestuur op de adviezen
van de regiocommissies.
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SBO Beleid

32.

Wijziging plan Vierde Bergboezem
Het inrichtingsplan voor de Vierde Bergboezem dat in het AB van 7
december 2005 is vastgesteld dient te worden gewijzigd. Aangepast
moeten worden de buitengrenzen die in het oorspronkelijke besluit
soms buiten de begrenzingen van het reconstructieplan de Baronie
vielen. Hierdoor is de planologische doorwerking van het
reconstructieplan niet gewaarborgd. Daarnaast toonde nadere
berekening aan dat de kades vanwege opwaaiing 40 cm hoger moeten
zijn dan eerder berekend. Met de genoemde voorgenomen wijzigingen is
het plan in de inspraak geweest. Hierop zijn echter geen zienswijzen
ingediend.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Plannen & Projecten
stemt in met wijziging van het definitieve plan voor de Vierde
Bergboezem conform bijgevoegd besluit.

33.

Project “De Ham”inrichtingsplan EVZ Spoorzone e.a.
In het projectgebied 19 "De Ham" wordt de EVZ spoorzone volledig
ingericht, daarbuiten worden drie stapstenen langs andere EVZ's
gedeeltelijk ingericht. Bijbehorende gronden zijn in eigendom dan wel
worden ze op dit moment verworven. Het inrichtingsplan is gereed en er
is gestart met het opstellen van het bestek.
Besloten: het AB stemt in met het definitief ontwerp
Plannen & Projecten
Inrichtingsplan "EVZ Spoorzone" en de verdere uitwerking en
uitvoering hiervan.

34.

Aanvraag UVK voor de plaatsing van een kantelstuw Vierbundersweg
(IP 8237; voorheen verplaatsing stuw Tichelrijt)
Aanvraag van een uitvoeringskrediet voor de plaatsing van kantelstuw
Vierbundersweg tussen het industrieterrein Tichelrijt en het
achterliggend landbouwgebied in de gemeente Dongen.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
•
het AB stemt in met toekenning van een
uitvoeringskrediet voor uitvoering van de plaatsing van
stuw Vierbundersweg.
•
Kaartje toevoegen.

Regio Oost

35.

Aanvraag UVK waterbodemsanering de Donge
In een gedeelte van de Donge tussen rijksweg A59 en het separatiepunt
in de gemeente Oosterhout en gemeente Geertruidenberg en twee
zuidelijk gelegen waterlopen bevindt zich 31.400 m3 verontreinigde
baggerspecie. De kwaliteit van de baggerspecie is onderzocht en blijkt
klasse 2, 3 en 4 te zijn.
Om het afvoerend vermogen van de Donge weer te herstellen wordt het
profiel tot het leggerprofiel uitgebaggerd. Concreet houdt dit in dat er
19.800 m3 verontreinigde onderhoudsbaggerspecie verwijderd wordt en
dat er 11.600 m3 verontreinigde waterbodem onder het leggerprofiel
aanwezig blijft.
Plannen & Projecten
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
•
het AB stemt in met de uitvoering van de
onderhoudsbaggerwerkzaamheden
(waterbodemsanering) aan de Donge en stelt hiervoor
een uitvoeringskrediet beschikbaar.
•
Kaartje aanpassen.

36.

Aanvraag UVK aanpassing scheepvaartklasse 4 Mark en Dintel
Aanvraag uitvoeringskrediet voor het opwaarderen van de
scheepvaartklasse op riviervak II van de Mark.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de toekenning van een uitvoeringskrediet voor de
werkzaamheden die nodig zijn voor de aanpassing van de
scheepvaartklasse op riviervak II van de Mark.
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Regio Midden

37.

Aanvraag UVK mechanische slibindikking rwzi Dongemond
De slibgisting op de rwzi Dongemond is overbelast. Volgens de
strategische slibstudie van 2004 kan het probleem het beste opgelost
worden door middel van het installeren van een mechanische
bandindikker. Uit doelmatigheidsoverweging zijn er in het project enkele
andere ontwikkelings- en instandhoudingsinvesteringen ondergebracht.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Bouwzaken
stemt in met de realisatie van project 4045 en stelt daartoe een
uitvoeringskrediet beschikbaar.

38.

Aanvraag UVK voor instandhouding Zimpro-installatie rwzi Nieuwveer
tot 2011
in het AB van 4 april 2007 is het principe-besluit genomen de Zimproinstallatie Nieuwveer te vervangen door slibgisting en slibontwatering
met een planning gericht op inbedrijfstelling met ingang van 2011. Tot
het moment dat de nieuwe voorzieningen in bedrijf worden genomen zal
de huidige installatie bedrijfszeker en conform vergunningsvereisten in
bedrijf moeten blijven. Het benodigde uitvoeringskrediet daarvoor wordt
hierbij aangevraagd.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
ZB /Afdeling
stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de
Nieuwveer
korte termijn instandhouding van de Zimpro installatie tot 2011.

39.

Aanvraag VBK nieuwbouw slibverwerking rwzi Nieuwveer vanaf 2011
In het AB van 4 april 2007 is het principebesluit genomen de Zimproinstallatie Nieuwveer te vervangen door een nieuw te bouwen slibgisting
en slibontwatering. Deze moet in 2011 in bedrijf genomen worden. Voor
de voorbereiding van deelstudies, een voorontwerp, een definitief
projectplan en het ontwerp inclusief aanbesteding is een
voorbereidingskrediet van € 800.000,-- nodig. Volgens planning zal dan
in juni 2008 een uitvoeringskrediet aangevraagd kunnen worden.
Realisatie moet in 2009 en 2010 plaatsvinden.
De installatie kan dan begin 2011 in bedrijf gesteld te worden.
Bouwzaken
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet ten behoeve van de vervanging van de
slibverwerkingsinstallatie op de rwzi Nieuwveer.

40.

Concept-agenda AB 27 juni 2007
Besloten :
Het DB stemt in met de concept AB agenda.

41.

42.

Rondvraag
Besloten: Nagaan wanneer behandeling bezwaarschrift Van
Oosterhout staat geagendeerd.
Sluiting om 12.45 uur
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