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Barcode : *06I003052*

Besluitenlijst d.d. 19 december 2006
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 5 december 2006
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a. Kosten afgraving in de EHS
Besloten: Deze problematiek dient opnieuw in de vorm van een
adviesnota met voorstel te worden geagendeerd voor een van de
komende vergaderingen van het DB.
b. Resultaten toetsing NBW werknormen .
Besloten: Hier aandacht aan besteden in de Voorjaarsnota 2007.
Stand van zaken subsidieaanvragen en –beschikkingen
gebiedsgerichte ontwikkelingsprojecten
d. Calamiteit persleiding Statendamweg Oosterhout
e. Sponsoring Stichting Nationaal Monument Watersnood
1953/post onvoorzien
Besloten: het DB stemt in met het beschikken over de post
onvoorzien ten behoeve van de sponsoring Stichting Nationaal
Monument Watersnood 1953.

SBO Beleid

SBO Beleid

c.

f.
g.
h.

Evaluatie fusie
Klantgerichtheid
Besluit aanwijzing Bouvigne als beschermd monument en
beroep tegen weigering monumentenvergunning.
Besloten: Het DB stemt in met het instellen van pro forma beroep
tegen het besluit aanwijzing Bouvigne als beschermd monument.
Telefonisch verzoek gedeputeerde Hoes voor hulp door de
waterschappen bij teruggeven door de provincie NoordBrabant van dividend aan alle Noord-Brabantse huishoudens.
Besloten: Het DB neemt hier een positieve grondhouding aan. Wel
dienen de technische details met name in relatie tot het
kwijtscheldingsbeleid goed te worden uitgezocht en dient in de
NBWB hier overeenstemming over te zijn.

Communicatie
en FEZ

Concernstaf /JZ

i.

Besloten: Voor zover hiervoor niet anders anders aangegeven neemt
het DB de mededelingen voor kennisgeving aan.
4.

Ingekomen stukken
a. Samen in de waterketen: het werkt! (rapport ter inzage; brief
+ folder naar leden)
b. Brief de heer Van den Burg en artikel “bedreigende malaria”
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.

SecretarisDirecteur

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
Besloten:
•
Ten behoeve van het overleg met het DB van De Dommel
Concernstaf
worden afgevaardigd de dijkgraaf, het DB-lid A. Dielissen of C.
Coppens en de secretaris-directeur.
•
De DB heisessie op 25 januari 2007 zal in de middag
Secretarisaanvangen. De secretaris-directeur zal voorafgaande hieraan
Directeur
de onderwerpen/gesprekspunten inventariseren en een
agenda opstellen.

6.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

7.

Nabespreking AB 6 december 2006
Besluitenlijst en aktielijst d.d. 6 december 2006
Besloten:
Naar aanleiding van de Strijbeekse Beek:
•
Met betrekking tot gedifferentieerd onderhoud dient goed
gecommuniceerd te worden met de streek cq.
grondgebruikers.
•
Naar aanleiding van de Strijbeekse Beek zelf zullen de directbetrokkenen, waaronder de ZLTO-afdeling in deze kwestie op
korte termijn worden uitgenodigd voor een gesprek.

8.

9.

10.

Thema DB’s 2007
Besloten: het DB stemt in met de aangevulde opzet voor de thema
DB’s 2007.
Aanpassing beoordelingssysteem (vertrouwelijk)
Betreft het vaststellen van een aanpassing in de beoordelingssystematiek
met betrekking tot het splitsen van de scoremogelijkheid voldoende/goed.
Besloten: het DB stemt in met de aanpassing van het
beoordelingssysteem en de uitgewerkte handleiding en formulier.
Aanpassing openingstijden sluiscomplexen
In het DB van 23 augustus 2006 is de ingezonden brief van de Stichting
Vaarroute ter sprake gekomen met een verzoek tot aanpassing van de
openingstijden van de sluiscomplexen. Besloten is om voor het lopende
seizoen geen aanpassingen meer te doen, maar vanuit een positieve
grondhouding later met een adviesnota te komen voor de mogelijkheid tot
aanpassing. Thans is besluitvorming aan de orde.
Besloten:
•
Nagaan of de genoemde openingstijden in de bijlage wel juist
zijn.
•
het DB stemt in met de genoemde wijziging in de
openingstijden van de sluiscomplexen Benedensas, Dintelsas,
Roode Vaart en de Prinslandse brug.
•
In een volgend DB adviesnota met voorstel inbrengen over de
voor- en nadelen van het uitbesteden ten opzichte van de
inzet van eigen personeel.
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Sectorhoofd
W&W i.s.m.
Communicatie
Sectorhoofd
W&W

Concernstaf

P&O

JZ

Regiomanager
West

11.

Juridisch instrumentarium waterberging
Op 5 april 2006 heeft het AB ingestemd met het door de model juridisch
instrumentarium waterberging, dat door de 3 Brabantse waterschappen is
ontwikkeld. Deze modellen (een keur, een verordening nadeelcompensatie en
een beleidsnota over schadeafwikkeling) zijn nu toegespitst op de situatie
van waterschap Brabantse Delta, zodat de juridische procedure om het
instrumentarium voor dit waterschap vast te stellen van start kan gaan.
Besloten:
SBO Beleid &
•
Opmerkingen zoveel mogelijk nog verwerken in afsremming
JZ
met de andere Brabantse waterschappen.
•
het DB stemt in met vaststelling van het concept juridisch
instrumentarium waterberging als ontwerp juridisch
instrumentarium en met de formele ter inzage legging in
januari 2007.

12.

Evaluatie Beheersplan Waterkeringen
Inzicht wordt verschaft in de werkzaamheden/activiteiten, die in 2005 en
2006 gepland waren op het gebied van het beheer en onderhoud van de
primaire- en regionale waterkeringen en welke hiervan wel of niet uitgevoerd
zijn. Verder wordt er een doorkijk gegeven naar de in de
werkzaamheden/activiteiten voor de jaren 2007 en 2008, waarin de
resultaten van de evaluatie over 2005 en 2006 verwerkt zijn.
Besloten: De nota wordt aangehouden. In een komend thema-DB zal
eerst worden gesproken over veiligheid en keringen waarbij onder
andere aan de orde komen de stand van zaken, jaarschema etc.
Daarna kan de nota, toegankelijker gemaakt en herschreven,
opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd.

13.

Bezwaarschrift de heer Soemers en mevrouw Dörr
Op verzoek van DB-lid Van der Aa mondelinge behandeling in het DB.
Besloten: de besluitvorming wordt aangehouden. Het DB verzoekt in
een van de volgende vergaderingen een duidelijke beschrijving van
de gevolgde procedure en een aangepast duidelijk concept-besluit.

14.

Agendapunt komt te vervallen
(Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar 23 januari 2007).

15.

Procedurevoorstel inzake besluitvorming laboratorium
In het AB van 6 december jl. is toegezegd dat op korte termijn
besluitvorming zou plaatsvinden over de toekomst van het laboratorium op
korte en lange termijn. Deze nota bevat een advies om tot een
besluitvormend AB te komen op 26 januari 2007.
Besloten: Het DB stemt in met de volgende procedure voor de
besluitvorming rond het laboratorium:
• dinsdag 9 januari 2007: DB;
• tussen DB (9 januari 2007) en besluitvormend AB (26 januari
2007) zal met de OR worden gesproken;
• maandagavond 22 januari 2007: informeel AB.
• dinsdag 23 januari 2007: DB (voor eventueel een tweede
behandeling);
• vrijdagmiddag 26 januari 2007: besluitvormend AB.
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SBO Beleid

Vergunningen.

Sectorhoofd
SBO &
concernstaf

16.

Rondvraag
Opening haven Breda
Besloten: of het wenselijk is en zo ja te onderzoeken welke rol voor
het waterschap mogelijk is.
NBWB 21 december 2006/ Opheffing ORLG
Besloten: In het bestuur van de NBWB bespreken: 1. of dit
consequenties heeft voor de afvaardiging van de waterschappen in
de NBWB en 2. een correcte afwikkeling van de opheffing van de
ORLG.

Communicatie

Dijkgraaf

Concernstaf
Artikel 3 Waterschapwet-overleg
Besloten: Voorbereiden in DB van 9 januari 2007.
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