Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 2 september 2008
Agendapunt 3

Nummer : *08I003248*
Barcode : *08I003248*

Besluitenlijst d.d. 18 en 19 augustus 2008
Agendapunt

Actie door

1.

Opening 18 augustus om 16.00 uur

2.

Besluitenlijst d.d. 24 juni 2008
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a. Rapportages Integrale gebiedsanalyse (IGA)
b. Verdaging bezwaarschrift gemeente Moerdijk
c. Reactie op de vraag vanuit het DB over de nota “Hoofdlijnen
Waterbeheerplan”
Besloten: Terugbrengen naar niveau 1 lijkt voor de hand te
liggen. Nagaan of hiervoor een nieuw DB-besluit noodzakelijk
is.
Tijdelijke peilverlaging ten behoeve van werkzaamheden aan
gemaal Keizersveer
e. Reactie op nieuwsbrief Programmabureau West-Brabant, inclusief
de conceptbrief
Besloten: Brief wordt niet verstuurd maar de dijkgraaf zal
middels een telefoongesprek de voorzitter van de stuurgroep
van het gevoelen van het waterschap op de hoogte brengen.

SBO Beleid

d.

Normering regionale keringen
Brief van de Nationale Ombudsman over fatale termijn bij
kwijtschelding
h. Stand van zaken Interreg Iva-project Interactief Waterbeheer in
de grensregio Vlaanderen-Nederland
i. Bezwaar/rechtstreeks beroep Vereniging Landschapsbehoud in
Prinsenbeek
Besloten: mededeling voor het AB actualiseren.

Dijkgraaf

f.
g.

Matchmaking waterschappen – NGO’s/waterleidingbedrijven
5 september 2008
k. Ontwerp begroting Regionaal Archief West-Brabant 2009
l. Blauwalgenbloei en of de aanwezigheid van bruinrot in het
beheergebied
Besloten:
•
Nagaan of het laatste punt van de conclusies juist is.
•
Nagaan of het mogelijk is om de hoeveelheid water die
bij Oosterhout wordt ingelaten afhankelijk kan zijn van
de waterbehoefte voor het terugdringen van de
blauwalgen en de afvoer bovenstrooms in de Mark
(inlaat van water zo minimaal mogelijk).

Juridische zaken

j.

Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving
aan.

SBO Beleid

4.

Ingekomen stukken
a. Brief Unie van Waterschappen ‘Financiering primaire keringen’
Besloten: ter kennis brengen van het AB.
Brief Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 ‘Stand van
zaken van het project Uitbreiding Watersnoodmuseum te
Ouwerkerk
c. Brief vereniging industriewater ‘HAS onderzoek’
Besloten: analyses te zijner tijd in het DB brengen.

Concernstaf

b.

d. Brief Archief West-Brabant ‘Uitnodiging bezoek aan Archief’
Besloten: Middels een datumbriefje komen tot een datum voor
een uitnodiging aan de AB-leden.

A&O

Concernstaf

e.
f.

Vervallen
Brief Unie van Waterschappen ‘Vacature bestuurslid Unie van
Waterschappen’
g. Brief Stichting Herdenking Watersnood 1953 gemeente Moerdijk
‘Watersnoodmonument Heijningen’
h. Brief Rijkswaterstaat ‘Organisatie watersysteemgroepen voor het
Wettelijke Toetsinstrumentarium 2011’
i. Brief van de heer Van der Kallen ‘Eindrapportage 1e bestuursovereenkomst’ en conceptreactie DB
Concernstaf
Besloten: 2 redactionele aanpassingen, daarna brief verzenden
en agenderen voor het AB.
Concernstaf
j. Brief provincie Noord-Brabant ‘Jaarrekening 2007’
Besloten: Brief ter kennis brengen van het AB.
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.
5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag van de vergadering GS en NBWB op 20 juni 2008
b. Verslag van de vergadering bestuur NBWB en BMF/
terreinbeheer-ders op 20 juni 2006
c. Verslag vergadering bestuur NBWB op 12 juni 2008
d. Verslag Cie R&M van de provincie Noord-Brabant en NBWB op
13 juni 2008

6.

Regiocommissies
a. Besprekingsverslag regio Midden d.d. 24 juni 2008
b. Besprekingsverslag regio Oost d.d. 23 juni 2008
c. Besprekingsverslag regio West d.d. 19 juni 2008
Besloten: Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

Beslissing op bezwaar (vertrouwelijk)
Besloten: het DB stemt in met het volgen van het advies van
de BAC tot gegrond verklaren van het bezwaar van applelante.
Het levensloopverlof wordt toegekend zonder uitsluiting van
de mogelijkheid om het levenslooploon bij langdurige ziekte
stop te zetten. De werkgeversdelegatie in het Landelijke
Arbeids-voorwaardenoverleg Waterschappen wordt gevraagd
deze kennelijke onvolledigheid in de CAO te repareren.
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P&O

8.

9.

Beleidsvrijheid GS omtrent afkeuring kostentoedelingsverordening
(vertrouwelijk)
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan het advies van
AKD Prinsen Van Wijmen over de beleidsvrijheid van GS om
een kostentoedelingsverordening van Brabantse Delta af te
keuren en vraagt de Dijkgraaf met inachtneming van het
advies de besprekingen te voeren. De delegatie zal bestaan uit
de dijkgraaf, DB-lid J. Coppens en de secretaris-directeur.
Actualiseren mandaat machtiging inkoop elektriciteit
Besloten: het DB stemt in met:
het onder voorwaarden mandateren door het sectorhoofd
Zuiveringsbeheer van de bevoegdheid tot het clicken van
blokken elektriciteit aan de senior inkoper van de afdeling
Inkoop, de specialist Elektrotechniek en
Procesautomatisering van de afdeling Advies en
Ondersteuning en het hoofd afdeling Inkoop;
het verlenen van volmacht door de dijkgraaf aan deze drie
functionarissen om het waterschap ter zake te
vertegenwoordigen door ondertekening;
conform de bijgevoegde besluiten.

Dijkgraaf

Juridische Zaken

10.

Waterschapsverkiezingen 2008/vaststellen modellen en aanverwante
besluiten
Op grond van het Waterschapsbesluit moet het dagelijks bestuur een
aantal besluiten nemen over model-formulieren en de wijze van loting
nummering kandidatenlijsten en toewijzing restzetels.
Besloten: het DB stemt in met de vaststelling van de modelProjectleider
formulieren en de bepaling van de wijze van loting nummering verkiezingen
kandidatenlijsten en toewijzing restzetels, in die zin dat beide
versies van de kandidaatstellingsformulieren kunnen worden
gebruikt.

11.

Vaststellen calamiteitenplan en deelbestrijdingsplannen
In 2004 is het thans geldende calamititeitenplan vastgesteld. Dit plan
en de deelbestrijdingsplannen dienen één maal per vier jaar
geactualiseerd te worden. De grootste wijzigingen die doorgevoerd
zijn betreffen beleidswijzigingen op het gebied van wateraanvoer- en
doorspoelprotocollen en het meer toepassen van supplementen voor
specifieke informatie over in te schakelen aannemers, noodmaterieel,
personeelsoverzichten, etcetera. Door de gewijzigde opzet is het
eenvoudiger om toekomstige wijzigingen door te voeren.
Calamiteitencoördinator
Besloten:
• het DB stemt in met het geactualiseerde concept
calamiteitenplan inclusief de deelbestrijdingsplannen en
het voor commentaar doorsturen naar de
netwerkpartners.
• Technische opmerkingen van DB-lid Van der Aa zonodig
nog verwerken;
• Het onderwerp risico-management agenderen in het
veiligheidsbestuur;
• Nagaan wat de mogelijkheden zijn om de
omgeving/burger voor te lichten over
voorzorgsmaatregelen die ze kunnen treffen
vooruitlopend op eventuele calamiteiten.
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12.

Zwemwaterrichtlijn
In maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn in werking
getreden. De richtlijn moest uiterlijk 24 maart 2008 in de Nederlandse
wetgeving zijn opgenomen. Echter tot op heden is van omzetting in
Nederlandse wetgeving nog geen sprake. Deze nota licht het bestuur
in over de nieuwe richtlijn en geeft aan wat deze richtlijn voor het
waterschap betekent.
Besloten:
SBO Onderzoek en
•
het DB neemt kennis van de voorliggende nota en
Beleid
stemt in met de opgestelde zwemwaterprofielen en met
het starten van het formuleren van het
zwemwaterbeleid voor het waterschap.
•
Het DB verzoekt aansluiting te zoeken bij de andere
Noord-Brabantse waterschappen.

13.

Overeenkomst onderhoud grenswaterlopen
Aan de zuidzijde van het beheersgebied van waterschap Brabantse
Delta bevinden zich verschillende grensvormende en
grensoverschrijdende waterlopen. Teneinde het onderhoud aan deze
waterlopen efficiënt uit te voeren bestaan er werkafspraken tussen de
Vlaamse en Nederlandse waterbeheerders. De bijgevoegde
overeenkomst leidt tot formalisering van de reeds bestaande
werkafspraken.
Besloten:
•
het DB stemt in met de samenwerkingsovereenkomst
grensvormende/-grensoverschrijdende waterlopen en
de ondertekening daarvan op 29 augustus 2008.
•
Na ondertekening persbericht doen uitgaan en
mededelen aan het AB.

14.

15.

Besluitvorming omtrent zes verzoeken om nadeelcompensatie inzake
Vierde Bergboezem
Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld zes verzoeken om
nadeelcompensatie inzake de vierde bergboezem ongegrond te
verklaren. Dit onder overname van het advies hieromtrent van prof.
Mr. B.P.M. van Ravels van AKD Prinsen van Wijmen.
Besloten:
•
het DB stemt in met het ongegrond verklaren van de
zes verzoeken om nadeelcompensatie inzake de vierde
bergboezem;
•
Het DB roept op om in gesprek te komen met
aanvragers om het juridische instrumentarium toe te
lichten;
Concept wijziging legger oppervlaktewatersysteem “Overgangsgebied
Zand-Klei”
Betreft het corrigeren van de legger oppervlaktewatersysteem voor
het deelstroomgebied De Halsche Vliet (MKJ01). Het betreft het
waterloopvak MK23630T, onderdeel uitmakende van waterloop
MKJ01.08.02.2.
Besloten: het DB stemt in met het herzien van de legger
oppervlaktewater door de status van de waterloop MK23630T
in de tabel te wijzigen in niet legger-waterloop (type:
binnensloot). Dit wordt vormgegeven door een concept
wijziging ter visie te leggen ter voorbereiding van de
definitieve wijziging.
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SBO Beleid

Juridische zaken

Plannen & Projecten

16.

Samenwerkingsovereenkomst EVZ-projecten gemeente Roosendaal
Het waterschap is voornemens om de inrichting van de ecologische
verbindingszones in de gemeente Roosendaal gezamenlijk met de
gemeente op te pakken. Hiervoor is door de gemeente Roosendaal en
het waterschap een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze
overeenkomst worden de taken, verantwoordelijkheden en de
verdeling van de risico's vastgelegd. Voor de uitvoering is extra
krediet nodig. Daarom wordt in de overeenkomst het voorbehoud
gemaakt dat het algemeen bestuur van 1 oktober 2008 het benodigde
uitvoeringskrediet goedkeurt.
Plannen & Projecten
Besloten: het DB stemt in met ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Roosendaal
voor de inrichting van de natte ecologische verbindingszones
in deze gemeente onder voorbehoud van de instemming van
het algemeen bestuur van 1 oktober 2008 met het benodigde
extra uitvoeringskrediet.

17.

Aanvullende grondverwerving EVZ's en een fietspad in gemeente
Baarle-Nassau
Duidelijkheid verschaffen omtrent de grondverwerving ten behoeve
van de natte EVZ's in de gemeente Baarle-Nassau in relatie tot de
grondverwerving ten behoeve van een fietspad (zie DB-Besluitenlijst
10 juni 2008).
Besloten: het DB stemt in met het verzenden van bijgevoegde
brief.

18.

19.

Wijziging besluit ontvangstplicht vanwege nieuw onderhoudsregime
Het in gang zetten van een herziening van "Besluit ontvangstplicht
specie en maaisel waterschap Brabantse Delta 2005" dit najaar
vanwege het nieuwe onderhoudsregime.
Besloten:
•
het DB stemt in met het opstarten van een
herzieningsproces voor het "Besluit ontvangstplicht
specie en maaisel waterschap Brabantse Delta 2005" in
het najaar van 2008 ten behoeve van het maaiseizoen
2009.
•
Ter kennis brengen van de regiocommissies .

Plannen & Projecten

SBO Beleid

Voortgangsrapportage Gemeentelijke Wateropgave
Landelijk lopen we nog steeds voorop in “het gebiedsproces”. Het
proces van het gezamenlijk vaststellen van Uitvoeringsprogramma’s
Water met elke gemeente is in samenhang met de bestuurlijke
overleggen in volle gang en loopt opnieuw vertraging op. Waar nodig
spreken we elkaar en onze partners aan op de gemaakte afspraken en
we schalen vlotter op.
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan welke
SBO Beleid
successen, teleurstellingen en acties er zijn in het programma
Gemeentelijke Wateropgave.
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20.

Afkoop erfpacht waterberging
In het verleden zijn met 3 landbouwers voor een viertal pilotprojecten
erfpachtcontracten afgesloten ten behoeve van waterberging. Drie
projecten zijn gerealiseerd; het vierde project is nog niet uitgevoerd.
Evaluatie en hernieuwde berekeningen naar de effecten van de
ingerichte waterbergingsgebieden heeft uitgewezen dat deze
kleinschalige projecten niet het gewenste effect hebben op de
waterstand in het betreffende gebied en derhalve zouden kunnen
worden beëindigd.
Besloten:
Plannen & projecten
•
het DB stemt in met ontbinding van het erfpachtrecht
voor 2 waterbergingslocaties.
•
Per e-mail de namen van de betreffende
CS
grondeigenaren in casu doorgeven.

21.

Afstoten baggerbewerkingsinrichting Zwartenberg BBI
Het waterschap is eigenaar van de in 1997 aangelegde BBI met als
doel om in eigen beheer alle bagger van de westbrabantse
watergangen te bewerken. Vanwege te dure exploitatie en de niet
primaire taak voor het waterschap, is in 2002 de gehele BBI verhuurd
aan de Bouwstoffen Unie Zuid Nederland met als voorwaarde dat het
waterschap de bagger uit eigen water kan bergen.
De huurovereenkomst is inmiddels beeindigd en de inrichting is
ontruimd. Omdat, naar verwachting, in de toekomst de exploitatie
niet meer door het waterschap zal worden opgepakt, wordt
voorgesteld de BBI af te stoten.
Besloten: het DB stemt in met afstoten van de BBI.

22.

23.

Deelname Wereld Water Forum 5 (WWF 5) 2009 Istanbul
De Unie heeft onlangs een brief naar alle waterschappen gestuurd
met daarin een aankondiging van het WWF 5. De Unie streeft ernaar
om zoveel mogelijk waterschappen zowel bestuurlijk als ambtelijk te
laten deelnemen aan WWF 5. De waterschappen worden verzocht
voor 12 september door te geven of zij op bestuurlijk niveau op eigen
kosten aan het WWF 5 willen deelnemen.
Besloten: het DB stemt in met bestuurlijke
vertegenwoordiging op het Wereld Water Forum 5 (WWF 5)
van 16 tot 22 maart 2009 in Istanbul. De afgevaardigde zal
een lid zijn van het toekomstige DB.

Plannen & Projecten

SBO Beleid

Verhaalovereenkomst planschade Vierde Bergboezem
Voor de aanleg van de boezemkade van de Vierde Bergboezem is een
vrijstelling ex. artikel 19 (Wro) aangevraagd. De gemeente Breda wil
deze vrijstelling echter slechts afgeven indien het waterschap een
verhaalovereenkomst tekent voor mogelijke planschade voortkomend
uit de vrijstelling. Planschade voortkomend uit de Vierde Bergboezem
valt naar verwachting onder de Reconstructiewet en wordt dan gedekt
door het Rijk. Breda wil schade die mogelijk niet voortvloeit uit het
Reconstructieplan met behulp van een verhaalovereenkomst verhalen
op het waterschap. Dergelijke schade is op voorhand niet te
verwachten. Met een spoedige ondertekening kan de uitvoering van
het project worden voortgezet.
Besloten: het DB stemt in met de ondertekening van de
Plannen & Projecten
Verhaalovereenkomst betreffende planschade voor het project
Vierde Bergboezem met de gemeente Breda.
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24.

Project Turfvaart-Bijloop zuid (164)
In het projectgebied 11 'Turfvaart-Bijloop' ligt de activiteit 'TurfvaartBijloop zuid'. Binnen deze activiteit zijn maatregelen voorzien ten
behoeve van verdrogingsbestrijding/herstel natte natuurparel,
wateroverlast, venherstel vlakvormige waternatuur en verbeteren
waterkwaliteit. De factsheets zijn een aanvulling op het hoofdrapport
Maatreglen Turfvaart-Bijloop, waarin per maatregel een nadere
detailering is opgenomen bestaande uit een watersysteemanalyse,
ontwerpeisen, resultaat quickscan met betrekking tot archeologie,
ecologie en natuurhistorie. De gronden waarop de maatregelen
worden genomen zijn voornamelijk in eigendom van Brabants
Landschap, Natuurmonumenten en Landgoed de Moeren.
Besloten: het DB stemt in met het vaststellen en het ter inzage Plannen & Projecten
leggen van de nadere detaillering van het ontwerp voor het
project ‘Turfvaart-Bijloop Zuid’.

25.

Voorstel EHS-wijziging in Chaamse bekengebied
Betreft instemmen met de concept brief aan de
Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau betreffende de EHS in het
Chaamse bekengebied en het toedelen van gronden aan de heer Van
Loon.
Besloten: het DB stemt in met het antwoord aan de
Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau met betrekking tot
het wijzigingsvoorstel voor de EHS in het Chaamse
bekengebied en het toedelen van gronden aan de heer Van
Loon.

Plannen & Projecten

Schorsing om 19.00 uur
Opening 19 augustus 9.00 uur
26.

Voortgang en koerswijziging OAS-programma (vertrouwelijk)
Voortgang rapporteren en koerswijziging voorstellen
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de voortgang
SBO Beleid
en de ontwikkelingen omtrent het OAS-programma en stemt in
met het accepteren van vertraging tot eind 2009 (per OAS
verschillend) voor een betere kwaliteit van de OAS.

27.

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 2007
Het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften heeft betrekking
op alle bezwaarschriften die tijdens een hoorzitting van de commissie
in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 zijn
behandeld. Verder zijn er een aantal conclusies en aanbevelingen uit
het jaarverslag in deze nota weergegeven. Het jaarverslag laat een
gunstig beeld zien.
Besloten:
•
het DB neemt kennis van het jaarverslag 2007 van de
Commissie Bezwaarschriften en stemt in met de
aanbevelingen uit het jaarverslag.
•
Mededelen aan het AB.

28.

Begroting Delta Waterlab 2008 en 2009 inclusief meerjarenraming
Kennisnemen van de ontwerp-begroting 2008 en 2009 inclusief
meerjarenraming van Delta Waterlab en blijk geven van de gevoelens
omtrent deze ontwerp-begrotingen.
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de ontwerpbegroting 2008 en 2009 inclusief meerjarenraming van Delta
Waterlab en stemt in met de positieve reactie richting het
dagelijks bestuur van Delta Waterlab.
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Concernstaf

Sectorhoofd SBO

29.

Herzien beleidsregel Hoogtecriteria voor waterkeringen
Het waterschap hanteert een aparte beleidsregel waarin normen ten
aanzien van de waterkerende hoogte van waterkeringen zijn
vastgelegd. Deze beleidsregel is nog voor de fusie vastgesteld. Door
diverse ontwikkelingen op het gebied van waterkeringen is de
beleidsregel verouderd. De afgelopen jaren is steeds gestreefd naar
herziening van deze beleidsregel, maar waren er steeds aanleidingen
om een herziening nog even uit te stellen (onder andere de normering
van de regionale keringen). Gelet op de ouderdom van de
beleidsregel is ervoor gekozen toch nu een herziening door te voeren
voor datgene wat nu al aangepast kan worden, vooruitlopend op een
definitieve herziening medio 2009, zodat de belangrijkste
tekortkomingen verholpen zijn.
SBO Beleid
Besloten:
•
het DB stemt in met in ontwerp vaststellen van de
beleidsregel ‘Hoogtecriteria waterkeringen waterschap
Brabantse Delta 2008’ en legt deze ter inspraak voor.
•
Ter kennis brengen van de regiocommissies.

30.

Herzien beleidsregel hydraulische randvoorwaarden
Opstarten van de procedure tot het herzien van de beleidsregel
hydraulische randvoorwaarden.
Besloten:
•
het DB stemt in met het herzien van de beleidsregel
hydraulische randvoorwaarden en stelt daartoe de
ontwerp-beleidsregel vast ten behoeve van de
inspraakprocedure.
•
Te zijner tijd hierover een thema-DB organiseren aan
de hand van praktijk-cases;
•
Ter kennis brengen van de regiocommissies.

31.

32.

Kredietverschuiving ten behoeve van activiteit Aalskreek Project 6,
Tonnekreek-Keenehaven
Betreft het verschuiven van krediet van Integrale aanpak Tonnekreek
naar de activiteit Aalskreek.
Besloten: het DB stemt in met de kredietverschuiving:
€ -36.000,154 Integrale aanpak Tonnekreek (fase 1)
7911 Vispassage Aalskreek
€ +36.000,-

SBO Beleid

Plannen & Projecten

Herverdeling UVK en herdefiniëring activiteiten Project Bovenmark
Het herverdelen van het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet op
basis van actuele gegevens, alsmede het herdefiniëren van de
activiteiten 6749 (Galdersche Beek/Hazeldonkse Beek) en 6756
(Kerselsche Beek).
Plannen & Projecten
Besloten:
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het AB
stemt in met het budgetneutraal herverdelen van het
beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet, alsmede het
herdefiniëren van de activiteiten 6749 en 6756 en de
bijstelling van de doelen voor het project, zoals
opgenomen in bijgevoegd concept-besluit.
•
Adviesnota gaat via een schriftelijke ronde langs het DB
naar het AB van 1 oktober 2008.
•
In de nota nadere toelichting geven over vistrappen en
over de Hazeldonkse Beek.
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33.

Herverdeling beschikbare kredieten project Mark en Vliet (nr. 20)
Een herverdeling van de beschikbare kredieten binnen project nr. 20,
Mark-Vliet. Herverdeling is nodig in verband met de gewijzigde
investeringstempo’s binnen de verschillende activiteiten.
Besloten: het DB stemt in met het herverdelen van
beschikbare kredieten ter grootte van € 100.000,- van IP 8034
naar IP 8033 (€ 60.000,-) en IP 8042 (€ 40.000,-),
overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit.

Plannen & Projecten

34.

Herverdeling UVK project Kreken Steenbergen-Ligne
Informeren en instemming van het dagelijks bestuur over
herverdeling van het UVK binnen het project Steenbergen Ligne.
Besloten: Het DB neemt kennis van de benodigde
verschuivingen binnen het krediet. Voor de route naar het AB
Plannen & Projecten
van 3 december 2008 wordt een integraal voorstel voor het AB
opgesteld waarin naast de voorgestelde verschuivingen ook de
aanvullende ‘kredietaanvraag voor “Inrichting het Laag en
Oudland” zal worden verwerkt (zie ook agendapunt 58).

35.

Herverdeling UVK project Roosendaal
Binnen het project vervallen 2 activiteiten omdat de knelpunten als
onderdeel van andere activiteiten worden opgelost. Voorgesteld wordt
de 2 activiteiten op te heffen en het UVK van € 175.000,- over te
brengen naar de activiteit 7901 Waterberging/EVZ Molenbeek welke
eveneens in het project Roosendaal ligt.
Besloten: het DB stemt in met het verschuiven van het UVK
Plannen & Projecten
van € 175.000,- van 2 vervallen activiteiten binnen het project
Roosendaal naar de activiteit Waterberging/EVZ Molenbeek
(7901).

36.

Aanvraag VBK waterwegenprojecten
De bijdrage van waterschap Brabantse Delta aan de WaterWegenideeëncompetitie heeft zes lovend beoordeelde projectideeën
opgeleverd. In het thema-DB van 24 juni 2008 heeft u aangegeven
de creativiteit en innovativiteit vast te willen houden, door follow-up
te geven aan de projectideeën. Concreet wordt voorgesteld om de
indieners van de zes projecten de ruimte te geven een
haalbaarheidsstudie of business case uit te voeren. Eind 2008 wordt
op basis van de uitkomsten per project een go/no go moment
bepaald. Bij groen licht volgt voor de uitvoering een aanvraag voor
ontwikkelingsinvestering aan het algemeen bestuur.
Besloten:
•
het DB stemt in met het ter beschikking stellen van een
voorbereidingskrediet om de zes WaterWegenprojectideeën een slag verder te brengen tot aan
uitvoering.
•
Bij het voorleggen van de businesscases zal het DB
aangeven welk DB-lid zich aan welk project als
ambassadeur verbindt.

37.

Aanvraag UVK baggeren de Weelen in Stampersgat (IP 6697)
Het verkrijgen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van het
baggeren van de Weelen in Stampersgat (IP 6697).
Besloten: het DB stemt in met de uitvoering van de
baggerwerkzaamheden aan de Weelen in Stampersgat en stelt
hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar.
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38.

Aanvraag UVK Project 2084, renovatie bedrijfsgebouwen rwzi Bath
Het verkrijgen van instemming met de renovatie van diverse
bedrijfsgebouwen van de rwzi Bath en het daarvoor benodigde
uitvoeringskrediet.
Besloten: het DB stemt in met de renovatie van de
Bouwzaken
bedrijfsgebouwen van de rwzi Bath en het daarvoor benodigde
uitvoeringskrediet ten bedrage van € 400.000,-- (exclusief een
bedrag van € 130.000,-- dat ten laste wordt gebracht van de
exploitatiebegroting voor 2009).

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
39.

Advies AKD verhoging aantal ingezetenen kostentoedeling

40.

Vaststelling kostentoedelingsverordening watersysteembeheer
Vaststelling van de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer
op grond van een indringende heroverweging naar aanleiding van
ingebrachte zienswijzen, externe advisering en overleg met de
provincie. De ontwerp-verordening heeft van 3 juni 2008 tot en met
16 juli 2008 voor een ieder ter inzage gelegen.
Financiën/ ICT
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
algemeen bestuur stemt in met:
1.
de overwegingen in de bijgevoegde inspraaknota naar
aanleiding van de ingebrachte zienswijzen;
2.
het vaststellen van de bijgevoegde
Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer
waterschap Brabantse Delta 2009;
3.
het toezenden van de inspraaknota aan de indieners
van zienswijzen na besluitvorming door het AB.
In de nota wordt nog opgenomen een financiële paragraaf
inzake tarieven 2003/2004 en methode Delfland en uitwerking
van de nieuwe kostentoedeling aan de hand van de tarieven
2008.
In de communicatie na het AB nadrukkelijk ingaan op hetgeen
het waterschap aan maatregelen treft voor de betreffende
sector.
De DB-leden C. Coppens en J. van der Aa tekenen aan tegen dit
voorstel te zijn.

41.

Verordening Watersysteemheffing Brabantse Delta 2009

Nota wordt
doorgeschoven naar
het DB van
21 oktober 2008
en het AB van
3 december 2008

42.

Verordeningen verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2009

Nota wordt
doorgeschoven naar
het DB van
21 oktober 2008
en het AB van
3 december 2008
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Wordt behandeld bij
agendapunt 40

43.

Waardering en afschrijving van activa
Het vastleggen van beleidregels voor de waardering en afschrijving
van activa in verband met de wijziging van de Waterschapswet en de
invoering van het Waterschapsbesluit met ingang van het
begrotingsjaar 2009.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met:
de nota waardering en afschrijving van activa. Deze wordt
vervolgens met ingang van de begroting en
meerjarenraming 2009-2013 toegepast;
om de beleidsregels voor de waardering en afschrijving
van activa minimaal elke vier jaar opnieuw te beoordelen
en waar nodig bij te stellen;
de extra last als gevolg van de nieuwe wetgeving en die
vooralsnog geraamd wordt op € 3.700.000,- in het
boekjaar 2008 ten laste van de reserves te brengen.

FEZ

44.

Financiële verordening artikel 108 en 109 Waterschapswet
Op grond van de nieuwe Waterschapswet moeten worden
vastgesteld:
de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, voor het
beheer en voor de inrichting van de beleids- en
verantwoordingsfunctie (artikel 108); de Verordening voor de controle
op het financieel beleid en op de inrichting van de financiële
administratie (artikel 109).
Juridische Zaken
Besloten:
•
Inzake Verordening art 108 nagaan of er een bepaling
moet worden opgenomen of het AB moet instemmen
met het IP.
•
Inzake Verordening 109 nagaan of er een verplichting
bestaat tot overleg tussen DB en de accountant. Tekst
toelichting zonodig aanpassen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met:
•
de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid,
voor het beheer en voor de inrichting van de beleids- en
verantwoordingsfunctie waterschap Brabantse Delta;
•
de Verordening voor de controle op het financieel
beleid en op de inrichting van de financiële
administratie waterschap Brabantse Delta.

45.

Verordening rekenkamercommissie

46.

Mogelijkheden inzet egalisatiereserves Cross Border Lease en
opbrengst Switch transactie
Het doel van de notitie is het bestuur inzicht te geven en te adviseren
met betrekking tot de mogelijkheden om de opbrengsten vanuit de
CBL-transacties en Switch-transacties breder in te zetten.
Besloten:
Concerncontroller
•
In nota duidelijker aangeven dat e.e.a. voortvloeit uit
een aangehouden motie gebouwd.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het wijzigen van de inzet in 53% t.g.v. de
Zuiveringstaak en 47% t.g.v. het Watersysteembeheer
en het gelijkmatig inzetten van de beschikbare reserves
gelijkmatig gedurende de looptijd.

Nota wordt
doorgeschoven naar
het DB van
21 oktober 2008
en het AB van
3 december 2008
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Nota wordt
doorgeschoven naar
het DB van
21 oktober 2008
en het AB van
3 december 2008

47.

Rechtmatigheid Normenkader

48.

Vaststellen Sociaal Statuut Zimpro
Vaststelling van het Sociaal Statuut Zimpro om de voorwaarden
waaronder de huidige medewerkers van de Zimpro, intern of extern,
herplaatst kunnen worden te waarborgen.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met het bijgevoegde Sociaal Statuut Zimpro.

49.

50.

Bestuurlijke Projectevaluaties
Verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur over de
resultaten van projecten waarvoor meer dan € 500.000,-- krediet is
verstrekt.
Besluit; (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): : het AB
stemt in met de evaluaties van de projecten.
Beleid waterschap met betrekking tot recreatie en cultuurhistorie
het AB van juni 2007 heeft gevraagd om een adviesnota “inzake de
houding van het waterschap in het kader van recreatieve
ontwikkelingen en voorzieningen waaronder recreatief medegebruik
van waterschapseigendommen”.
Besloten:
•
Recron als samenwerkingspartner noemen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met een hoger ambitieniveau van het
waterschap inzake recreatief medegebruik van het
water en waterschapseigendommen en met nader
uitwerken hiervan inclusief de consequenties ten
behoeve van het nieuwe algemeen bestuur.

-12-

P&O
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SBO Beleid

51.

Standpuntbepaling waterschap inzake Planstudie Waterkwaliteit
Volkerak-Zoommeer
Vaststellen van een concept waterschapsstandpunt ten behoeve van
de advisering door het BOKV over het al dan niet zout maken van het
Volkerak-Zoommeer.
Besloten:
•
Nagaan of het aantal m3 30 moet zijn (in verband met
SBO Beleid
Tholen).
•
Nota redactioneel aanpassen
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het volgende waterschapsstandpunt in het
BOKV: een zout Volkerak-Zoommeer is acceptabel voor dit
waterschap als dat een afdoende oplossing voor het
blauwalgen probleem oplevert en onder de in deze nota
genoemde voorwaarden:
o Totstandkoming alternatieve watervoorziening
voor West-Brabant (en delen van Zeeland via
West-Brabant) via een aanvoer van uit het
Hollands Diep via de Roode Vaart door en/of om
Zevenbergen heen (voorkeursalternatief)
vóórdat het Volkerak-Zoommeer zout gemaakt
wordt.
o Aanpassingen in het regionale watersysteem,
zodat de polders langs het Hollands Diep tussen
Willemstad en industrieterrein Moerdijk vanuit
de Mark en Dintel van water voorzien kunnen
worden.
o Volledige financiering voor de benodigde
compensatiewerken door het Rijk, ook van de
benodigde aanpassingen aan sluizen, het
verplaatsen van enkele inlaatpunten langs Dintel
en Vliet, verruiming van de sluis Bovensas en
wellicht aanpassing van het rivierprofiel van de
Vliet bij de aantakking aan het Mark-Vliet kanaal
om voldoende capaciteit te hebben voor de
benodigde aanvoer. Ook dient er compensatie
plaats te vinden van de extra personeelskosten
ten gevolge van het weer in werking stellen van
het schutbedrijf bij Dintelsas en Benedensas.
o Eveneens compensatie van de gevolgen van
zoute kwel in de langs het Volkerak-Zoommeer
gelegen polders.
o Sluiten van waterakkoorden zodat de
zoetwaterbehoefte van circa …. m3/s bij de
monding van de Roode Vaart Noord
gegarandeerd is, evenals de afvoer bij
calamiteiten via het doorvoermiddel in de
Philipsdam..
Het waterschap zal hierbij afstemmen met andere betrokken
waterschappen. Het DB stemt tevens in met een
informatiebijeenkomst namens het BOKV voor het AB van het
waterschap op 4 september.
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52.

Interreg IVa-project 'Bedreigende exoten'
De provincie Noord-Brabant en het Departement Leefmilieu, Natuur
en Energie van de Vlaamse overheid (afgekort LNE) hebben eind 2007
verschillende Vlaamse en Nederlandse partijen bijeengebracht om
gezamenlijk een Interreg IVa projectvoorstel te formuleren op het
gebied van bestrijding van exotensoorten. Deze nota licht het bestuur
in over het projectvoorstel en vraagt om in te stemmen met
deelname van waterschap Brabantse Delta.
Besluit; (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
SBO Beleid
stemt in met deelname aan het interregproject ‘bedreigende
exoten’ en stelt daarvoor een bedrag beschikbaar van
€311.330,-. Het waterschap ontvangt na goedkeuring van het
project door interreg, €196.915,- aan cofinanciering.

53.

Overkoepelende notitie Basisinspanning, OAS en AWA’s

54.

Aanvraag UVK Mark & Vliet (IP 8041)
Het verkrijgen van een uitvoeringskrediet van € 3.000.000,- voor het
realiseren van de resterende doelen gesteld binnen deelactiviteit IP
8041, het uitvoeren van de IGA Mark & Vliet en de interne
projectkosten en instemmen met deelname aan het INTERREG IVB
project ‘AMICE’.
SBO Beleid
Besloten:
•
Nagaan 13% waterkwaliteit in toetsingslijst.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het verlenen van een uitvoeringskrediet
voor het realiseren van de resterende doelen binnen IP
8041, het uitvoeren van de nog ontbrekende IGA Mark
& Vliet en deelname aan het INTERREG project ‘AMICE’.

55.

Aanvraag UVK project uitvoering ICT infrastructuurplan 2008-2012
De afhankelijkheid van ICT binnen het waterschap wordt steeds
groter. Dit brengt met zich mee dat er een verdere professionalisering
zal moeten plaatsvinden van de ICT infrastructuur en het beheer
hiervan om te borgen dat de door ICT geleverde diensten op de
meest zekere, efficiënte en effectieve manier kunnen worden
aangeboden aan de organisatie. Een uitgebreid onderzoek is gedaan
naar wat er moet gebeuren om deze professionalisering vorm te
geven met als resultaat een aantal voorstellen en een basis
verhuisplan.
Besloten:
ICT
•
redactionele aanpassingen.
•
Voorafgaande aan AB-commissie informatie-overleg
met DB-leden organiseren.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
neemt kennis van het rapport "ICT infrastructuurplan
2008 - 2012" en gaat akkoord met de uitvoering van de
in dit rapport beschreven acties. Voor de realisering
van dit plan wordt een krediet verleend van €
3.150.000,-.

56.

Aanvraag UVK Stedelijke Wateropgave (IP 6334)
Het verkrijgen van een uitvoeringskrediet van € 1.500.000,-- ten
behoeve van het uitvoeren van maatregelen in het kader van de
Stedelijke Water Opgave, de algemene projectkosten hiervan en het
uitvoeren van noodzakelijk nader onderzoek.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met het ter beschikking stellen van een
uitvoeringskrediet van € 1.500.000,- voor de uitvoering van
projecten in 2008 en 2009 in het kader van het project
Stedelijke Water Opgave (IP 6334).
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57.

Aanvraag UVK voor verbetervoorstellen als gevolg van waterschaarste
2006
Aanvraag uitvoeringskrediet voor de realisatie van diverse
maatregelen die waterschaarste voorkomen.
Besloten:
Bouwzaken
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de toekenning van een uitvoeringskrediet
van € 400.000,-- voor de realisatie van diverse
maatregelen die waterschaarste voorkomen.
•
In concept-besluit juiste AB-commissie noemen.

58.

Aanvraag UVK project kreken Steenbergen-Ligne
Zie besluitvorming bij agendapunt 34

59.

Aanvraag UVK 2009-2014 Project Roosendaal
In samenwerking met de gemeente Roosendaal zullen een groot
aantal werkzaamheden voor de aanleg van evz’s veelal in combinatie
met waterberging en recreatie worden uitgevoerd in de periode 2009
– 2014. In het verlengde hiervan zullen ook een aantal activiteiten op
het grondgebied van Bergen op Zoom en Rucphen worden uitgevoerd.
Besloten:
Plannen & Projecten
•
In de nota doelen noemen
•
Kaartje aanpassen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het verstrekken van een
uitvoeringskrediet voor projecten in en rondom
Roosendaal en in de gemeente Bergen op Zoom en
Rucphen voor de periode 2009-2014.

60.

Aanvraag UVK actuele leggers, beheerregisters en procesborging voor
het gehele beheergebied
Aanvraag uitvoeringskrediet voor:
1.
“Versie 0 leggers” (met beschikbare gegevens) voor het gehele
beheergebied in 1,5 jaar;
2.
“Versie 1 leggers” voor het gehele beheergebied in 3 jaar;
3.
actualiseren beheerregisters in 3 jaar;
4.
organisatorische en procesmatige borging van de actualisatie van
de producten in 1,5 jaar.
Plannen & Projecten
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met beschikbaar stelling van een
uitvoeringskrediet voor:
1.
“Versie 0 leggers” (met beschikbare gegevens) voor het
gehele beheergebied in 1,5 jaar;
2.
“Versie 1 leggers” voor het gehele beheergebied in 3 jaar;
3.
actualiseren beheerregisters in 3 jaar;
4. organisatorische en procesmatige borging van de
actualisatie van de producten in 1,5 jaar.

61.

Aanvraag UVK definitief ontwerp herstel natte natuurparel Zonzeel
Het vaststellen van het definitieve ontwerp voor het herstel van de
natte natuurparel Zonzeel en het beschikbaar stellen van extra
uitvoeringskrediet.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met:
- het definitief ontwerp voor het herstel van de natte
natuurparel Zonzeel;
- het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van €
492.000,-. Bijna 2/3 van het totaal krediet is bestemd voor
voorfinanciering voor natuurdoelstellingen.
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Wordt doorgeschoven
naar het DB van
16 september en AB 3
december 2008

62.

Aanvraag UVK Weerijs Noord

63.

Aanvraag UVK actualisatie Peilbesluiten
Het aanvragen van een uitvoeringskrediet voor het doorlopen van de
procedures die nodig zijn om de huidige peilbesluiten te actualiseren.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met het verstrekken van een uitvoeringskrediet
van € 320.000,- ten behoeve van de actualisatie van de
peilbesluiten.

Plannen & Projecten

Aanvraag aanvullend krediet Natte Natuurparel Matjes 6682
Het beschikbaar stellen van extra bruto krediet ten behoeve van
voorfinanciering landinrichtingscommissie Zundert.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
AB stemt in met het beschikbaar stellen van €430.000,- ten
behoeve van voorfinanciering landinrichtingscommissie
Zundert

Plannen & Projecten

Conceptagenda AB
Besloten: Het DB stemt in met de concept AB-agenda d.d.
1 oktober 2008.

Concernstaf

64.

65.

66.

Rondvraag
Bruisend Ginneken
Besloten: Nagaan of voor de water(kant)activiteiten
ontheffing nodig is en of deze ook zijn aangevraagd en
verleend.
Delegatie gemeente Breda Chinareis
Besloten: Namens het waterschap zullen gaan de dijkgraaf,
DB-lid De Gier en de secretaris-directeur.

67.

Sluiting om 12.00 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 september 2008,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf
De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom
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