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Barcode : *07I000574*

Besluitenlijst d.d. 20 februari 2007
agendapunt Onderwerp

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 6 februari 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast

3.

Mededelingen
a.

Stand van zaken IP project 7910 (stroomgebiedbeheerplan
KRW/WBP/beheerplan waterkeren)

Besloten:
•
Vermelden de relatie tussen het lozen van effluent op de
Natura 2000 gebieden waaronder de Westerschelde.
•
Over de samenwerking met Vlaanderen een aparte
mededeling maken voor het AB
•
Het DB verzoekt om een aparte notitie voor het AB over
internationale samenwerking.

SBO Beleid

b. Project Klantgerichtheid
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
c. Inhoudelijk eindrapport Interreg project IASM 6641
Besloten:
•
Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
•
Als mededeling agenderen voor het AB van 4 april 2007.
d.

Plannen &
Projecten

Contracten transport en zuivering van afvalwater Casterlé
en Baarle Hertog

Besloten:
•
Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
•
De dijkgraaf zal nagaan of er knelpunten zijn in het
waterhuishoudingssysteem in relatie tot Baarle Hertog en
dit meenemen in het bestuurlijk overleg ten behoeve van
een rapportage van de gemeente Baarle Nassau aan het
Rijk.
4.

Ingekomen stukken
a. Ontwerpbesluit wijzigingsvergunning Monumentenwet
b. Diverse uitnodigingen
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Verslag uniecommissie waterkeringen van 8 december
2006
b. Besprekingsverslag Artikel 3 – overleg

SBO Beleid

6.

7.

8.

9.

10.

Regiocommissies
a. verslag overleg regiocommissie Midden
d.d. 23 januari 2007
b. verslag overleg regiocommissie Oost
d.d. 22 januari 2007
c. verslag overleg regiocommissie West
d.d. 25 januari 2007
Besloten:
•
Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan en
brengt deze ook ter kennis van het AB.
•
Nagaan hoe de functie van regiosecretaris Oost wordt
ingevuld.
Plaatsvervangend secretaris-directeur
Aan het DB worden twee namen voorgelegd van MT-leden die bij
afwezigheid van de secretaris-directeur hem kunnen vervangen. Tevens
wordt een procedure-voorstel gedaan inhoudende dat het DB zal besluiten
gehoord het AB. Dit is dezelfde procedure als in 2004.
Besloten: het DB stemt in met de aanwijzing van de twee
voorgestelde MT-leden tot plaatsvervangend secretaris-directeur
overeenkomstig bijgevoegd besluit en stemt er mee in dat het AB
vooraf van het voornemen van het DB op de hoogte wordt gesteld.
Voortgang beschrijving waterstaatgeschiedenis Brabantse Delta
Betreft het resultaat van het vooronderzoek naar het beschrijven van de
waterstaatsgeschiedenis in het gebied van Brabantse Delta en te besluiten
over het vervolgtraject.
Besloten: het DB:
•
stemt in met het beter digitaal toegankelijk maken van de
waterschapsarchieven;
•
spreekt het voornemen uit tot het samenstellen en
uitgeven van een boek over de waterstaatsgeschiedenis
van het gebied van Brabantse Delta binnen het
voorgestelde budget en verzoekt daarvoor een contract
aan te gaan met de heer J. van den Noort;
•
stemt in met een nadere verkenning van non-commerciële
subsidiëring en sponsoring voor het samenstellen en
uitgeven van dit boek;
•
verzoekt de organisatie een voorstel tot
begrotingswijziging op te stellen voor het AB van 27 juni
2007.
Vragen Van Riet + concept antwoord
Bij brief van 5 februari 2007 stellen AB-lid Van Riet en 8 andere AB-leden
op grond van het AB-reglement van orde vragen inzake het standpunt van
het DB over geborgde zetels in het nieuwe waterschapsbestuur. Naar
aanleiding hiervan is een concept-antwoord geformuleerd. Conform het
reglement van orde van het AB zullen vragen en antwoord ook
geagendeerd worden voor het AB van 4 april 2007.
Besloten: het DB stemt in met met het concept-antwoord aan ABlid Van Riet inzake het DB-standpunt over geborgde zetels in het
nieuwe waterschapsbestuur.
Aanpassing heffingsverordening (Adviesnota aan het AB)
Bij de laatste wijziging van de heffingsverordening (december 2006) zijn
de betaaltermijnen van de aanslagen gewijzigd. De bepaling waarin de
betaaltermijnen van de voorlopige aanslagen zijn geregeld (artikel 19, lid
4) leidt tot onduidelijkheid. Met deze wijziging worden de betaaltermijnen
van de voorlopige aanslagen duidelijk geregeld.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de vierde wijziging van de heffingsverordening.
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Sectorhoofd W&W

Concernstaf

Concernstaf

Concernstaf

Juridische Zaken

11.

12.

Werkwijze kwijtschelding vanaf 2007
Wijziging in de werkwijze met betrekking tot het behandelen van
verzoeken om kwijtschelding. Deze wijziging is een gevolg van het
verruimen van de kwijtscheldingsnormen van 90% naar 100%.
Besloten:
•
het DB stemt in met het verlenen van kwijtschelding aan
belastingschuldigen die ook voor de gemeentelijke
belastingen in aanmerking komen voor kwijtschelding.
•
Deze werkwijze melden aan het AB van 4 april 2007.
•
Het DB vraagt aandacht voor een zeker controlemechanisme van de kwijtscheldingen;
•
Het DB vraagt aandacht voor eigenaren Gebouwd die
gebruik maken van de gemeentelijke kwijtschelding.
Voorjaarsnota 2007 (Adviesnota aan het AB)
De voorjaarsnota 2007 wordt conform planning in het reguliere DB van 20
februari a.s. ter besluitvorming aangeboden. In het thema DB van 6
februari is de concept voorjaarsnota reeds besproken. Tekstuele
aanpassingen naar aanleiding hiervan zijn doorgevoerd.
Besloten:
•
Enkele redactionele opmerkingen nog verwerken.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt
in met voorjaarsnota 2007.

Invordering

SBO Beleid

13.

Intentieovereenkomst EVZ’s met gemeente
Ten behoeve van realisatie van ecologische verbindingszones (EVZ)
worden gronden door het waterschap aangekocht. Verantwoordelijkheid
voor het waterschap (resultaatsverplichting) is een ‘natte’ strook van 10
meter, gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor de
aangrenzende strook van 15 meter (inspanningsverplichting).
Vanuit praktisch oogpunt is het wenselijk dat één partij een strook van 25
meter aankoopt, waarbij afspraken worden gemaakt tussen het
waterschap en gemeente. De afspraken hebben onder andere betrekking
op de verdeling van eigendom, prijs, aanleg & inrichting en beheer &
onderhoud.
Plannen &
Besloten:
Projecten
•
Nagaan of dit een overeenkomst is of een intentieovereenkomst;
•
Maximumkosten opnemen in de individuele
overeenkomsten;
•
Nagaan of het mogelijk is dat in voorkomende gevallen de
juridische eigendom bij het waterschap blijft. Zo ja, dan
bekijken of dit in de overeenkomst kan worden opgenomen;
•
het DB stemt in met de intentieovereenkomst EVZ’s met
gemeenten en machtigt de dijkgraaf tot ondertekening
daarvan.

14.

Adviescommissie Vellinga
Na invoering van de Wet op de Waterkeringen in 1996 worden aanleg en
verbetering van de primaire waterkeringen gefinancierd uit Rijksmiddelen
(beheer en onderhoud van deze keringen en alle uitgaven voor de nietprimaire keringen worden gefinancierd door de waterschappen). De
Rijksmiddelen zijn echter al sinds die tijd structureel onvoldoende. Naar
aanleiding van een interne discussie binnen de Unie én een advies van een
door Unie en DG Water ingestelde adviescommissie wordt thans
voorgesteld om deze financiering bij de waterschappen onder te brengen.
Besloten: Het DB spreekt de zorg uit over onder andere het als
waterschappen dragen van de bijkomende verantwoordelijkheid
SBO Beleid
en de effecten op de tarieven. Het DB staat open voor de discussie
maar staat hier wel kritisch in.
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15.

Organisatie en financiering muskusrattenbestrijding
Kennisnemen van standpunt over muskusratten- en beverbestrijding,
zoals ingebracht in de Uniecommissie Waterkeringen op 17 februari jl.
Besloten: het DB heeft een positieve grondhouding om dit werk te SBO Beleid
integreren in de waterschapstaak van waterschap Brabantse Delta.

16.

Mandatering besluit aanleg of verbetering van waterstaatwerken
(Adviesnota aan het AB)
Het waterschap voert in het kader van het bestuursprogramma tal van
projecten uit, zoals de aanleg van ecologische verbindingszones,
waterberging, beekherstel etc. Dit soort werken moet in het kader van de
Waterschapswet en de inspraakverordening worden aangemerkt als
besluiten tot de aanleg of verbetering van waterstaatswerken. Om de hoge
ambitie uit het bestuursprogramma te kunnen waarmaken is een zo
efficiënt mogelijk besluitvormingstraject gewenst. In dat verband wordt
voorgesteld het nemen van dit soort besluiten te mandateren van het AB
naar het DB.
Besloten: Het DB onderschrijft de noodzaak voor het op snelheid
Plannen &
houden van projecten, wenst zo min mogelijke vertraging maar
Projecten
wenst wel de positie van het AB in deze te behouden. Het DB
verzoekt daarom een nieuw voorstel ten behoeve van het AB van
27 juni 2007, waarin de betrokkenheid van het bestuur nader is
uitgewerkt.

17.

Bestrijding blauwalgen Mark-Vliet boezem en wijziging wateraanvoerbeleid
(Adviesnota aan het AB)
Tijdens de droge en warme zomermaanden van 2006 is er geconstateerd
dat het wateraanvoerbeleid aanpassingen behoeft. Tevens kreeg het
waterschap in deze periode te kampen met blauwalgen problemen in de
Mark-Vliet boezem. In deze nota worden voorstellen beschreven om in
voorkomende situaties de problemen op het gebied van watertekorten en
waterkwaliteit op een adequate meer afgestemde manier aan te pakken.
Besloten:
SBO Beleid
•
Opmerkingen ten aanzien van bruinrot, PD en Clarmarin
verifiëren en aangeven of het middel
waterkwaliteitseffecten geeft.
•
In de bruinrot alinea invoegen de hoofdregel dat het
openen van de inlaatduiker Oosterhout een operationeel
besluit is zolang er geen afvoer is vanuit het bovengelegen
pand van het Wilhelminakanaal. Is dat wel het geval dan is
het besluit aan het Beleidsteam.
•
Redactionele wijziging in de alinea wijziging
onttrekkingsverbod;
•
Nagaan de wijze van inzet van de sluizen Bovensas en
Benedensas;
•
In de alinea over de Auvergnepolder opnemen dat daar wel
sprake is van klein fruit-teelt;
•
Bij punt 5 verwijzing naar MT schrappen en vervangen door
de zin: Het DB komt hier met nadere voorstellen;
•
Het DB verzoekt nogmaals om een aparte adviesnota inzake
waterberging in combinatie met waterbuffering;
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de voorgestelde maatregelen om de
blauwalgen in de Mark-Vliet boezem te bestrijden en met
de aanpassingen in het wateraanvoerbeleid.
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18.

Vervolg beleidsnota grondverwerving (Adviesnota aan het AB)
In het AB van 6 december 2006 is ter kennisname de beleidsnota
'Beschikbaar krijgen van gronden voor waterdoelstellingen' geagendeerd.
Het AB heeft aangegeven deze beleidsnota in het AB van 4 april 2007 te
willen bespreken. Hierbij is tevens gevraagd in hoeverre met de
beschreven instrumenten het bestuursprogramma gerealiseerd kan
worden. Geconcludeerd kan worden dat het grootste knelpunt de te
geringe voortvarendheid van de reconstructiepartners is.
Besloten:
•
Redactionele aanpassing.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
steunt de lijn van het DB, zijnde:
*) het door het DB vastgestelde grondverwervingsbeleid
zoals omschreven in de beleidsnota 'Beschikbaar krijgen
van gronden voor waterdoelstellingen';
*) het (vertrouwelijk) meer marktconform omgaan met
grondprijzen;
*) het aansporen van de reconstructiepartners (m.n.
provincie/gemeenten) tot grotere voortvarendheid op het
gebied van grondverwerving.

19.

Agendapunt vervallen

20.

Wijziging strategisch beleid met betrekking tot Zimpro-slibverwerking rwzi
Nieuwveer (Adviesnota aan het AB)
In 2004 heeft het algemeen bestuur het strategisch slibbeleid vastgesteld.
Voor de rwzi Nieuwveer werd besloten de Zimpro-installatie voor
onbepaalde tijd te handhaven. Bij het uitwerken van de plannen is
gebleken dat sinds de besluitvorming een aantal uitgangspunten gewijzigd
is en dat heroverweging van dit besluit nodig is. Door wijziging van de
tariefstructuur van SNB, stijging van de energieprijzen en verhoging van
de kosten van de instandhouding is handhaving van de Zimpro niet langer
aantrekkelijk. Door toepassing van slibgisting wordt een besparing bereikt
van € 1,2 miljoen per jaar.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met:
a) een principebesluit de Zimpro-installatie Nieuwveer te
vervangen door een systeem met slibgisting en slibontwatering;
b)een planning gericht op inbedrijfstelling van de nieuwe
voorzieningen met ingang van 2011. De aanvraag van een
voorbereidingskrediet zal in juni 2007 aan het algemeen bestuur
worden voorgelegd;
c) het opstellen van een sociaal plan voor de betrokken
medewerkers van de Zimpro-installatie.
d) de voor de instandhouding van de Zimpro-installatie tot 2011
noodzakelijke korte termijn investeringen tot een bedrag van circa
€ 170.000,-- per jaar, waartoe een aanvraag van een
uitvoeringskrediet aan het algemeen bestuur op 6 juni 2007 zal
worden voorgelegd.
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SBO Beleid

A&O

21.

Verkoop percelen Havendijk Oudenbosch (Adviesnota aan het AB)
De percelen aan de havendijk te Oudenbosch zijn in erfpacht uitgegeven
aan De Hoop Terneuzen BV. Ten behoeve van de taakuitvoering van het
waterschap is het niet noodzakelijk om deze percelen in eigendom te
behouden. In 2006 is door een onafhankelijk makelaar een taxatie
uitgevoerd, waarbij zowel het erfpachtscanon als het blote eigendom is
gewaardeerd. Vervolgens is de erfpachter bericht over de periodieke
wijziging van het erfpachtscanon en is de mogelijheid geboden om het
blote eigendom te verwerven. In beginsel is hier overeenstemming over
bereikt.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de verkoop van het blote eigendom van de percelen
aan de Havendijk te Oudenbosch, kadastraal bekend gemeente
Oudenbosch, sectie E, nummers 432, 433, 434 en 436, groot
respectievelijk 0.45.50 ha, 0.45.85 ha, 0.77.15 en 0.00.50 ha, aan
de Hoop Terneuzen BV.

Plannen &
Projecten

22.

Verkoop grond Benedensas (Adviesnota aan het AB)
Het AB heeft in de vergadering van 29 juni 2005 krediet gevoteerd ten
behoeve van natuurtechnische inrichting van een drietal projecten langs
het benedenpand van de Steenbergsche Vliet. (project 8041) Een van de
projecten betreft de inrichting van ca 12 ha eigendom van het waterschap.
Deze grond ligt binnen de EHS. Nadat de grond pachtvrij is gemaakt zal
deze, op basis van eerdere afspraken, in eigendom overgaan naar
Natuurmonumenten. In het , reeds beschikbare uitvoeringskrediet is
hiermee rekening gehouden. Inmiddels is de grond pachtvrij zodat
overdracht kan plaatsvinden.
Besloten:
•
Redactionele aanpassing.
Plannen &
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Projecten
besluit tot verkoop van de polder Benedensas, groot
11.86.30 ha landbouwgrond en 0.99.16 ha ingerichte
natuur.

23.

KRW toets voor geplande fysieke ingrepen in en om watersystemen
Voor geplande fysieke ingrepen in en rondom waterlichamen moet een
toets worden uitgevoerd voor de mogelijke gevolgen op het bereiken van
de Europese kaderrichtlijn water doelen. Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat heeft hiervoor een handreiking opgesteld. De handreiking heeft
de status van een ambtelijke notie. Het is wenselijk dat de handreiking
wordt toegepast in de planvorming en besluitvorming over projecten en
ruimtelijke ontwikkelingen. De handreiking kan als aanvulling worden
gezien voor de watertoets (versterking van het onderdeel
SBO Beleid
waterkwaliteit/ecologie).
Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de status van en de
ontwikkelingen rondom de handreiking in relatie tot de watertoets
en stemt in met het voorstel voor de toepassing van de
handreiking “Gevolgen van de kaderrichtlijn water voor fysieke
projecten in en om het water” door het waterschap.
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24.

25.

Aanvraag krediet voor strategische grondverwerving (Adviesnota aan het
AB)
Voor de realisatie van onze waterdoelen is de beschikbaarheid van grond
van essentieel belang. In de praktijk blijkt verwerving van direct inzetbare
grond moeilijk. Het is daarom van belang te beschikken over een
voldoende aantal ha gunstig gelegen ruilgrond. Voorts is het belangrijk
om, indien zich kansen voordoen gronden die binnen een toekomstig
project te koop komen, aan te kunnen kopen, ook al is hier nog geen
projectkrediet voor beschikbaar.
Besloten:
•
Nota en concept-besluit redactioneel aanpassen.
•
(Adviesnota aan het AB): het AB stelt een krediet
beschikbaar voor de aankoop van ruilgrond en
anticiperende aankoop in 2007 en 2008.
Aanvraag UVK grondverwerving waterdoelen (Adviesnota aan het AB)
Uitvoeringskrediet ten behoeve van eigendomsverwerving van gronden
van de Dienst der Domeinen ten behoeve van directe realisatie van
waterdoelen dan wel als ruilobject.
Besloten:
•
Het DB gaat ervan uit dat verkoop aan de gemeente EttenLeur slechts gebeurt als andere mogelijkheden zijn
uitgeput.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
besluit tot aankoop van 39.63.90 ha landbouwgrond en
2.40.05 ha dijktalud.

Plannen &
Projecten

Plannen &
Projecten

26.

Aanvraag UVK Brabantse Wal en participatie in Dal van de Molenbeek
(Adviesnota aan het AB)
Voor projectgebied ‘Brabantse Wal’ is recent gestart met een Integrale
Gebiedsanalyse. Tezamen met het benodigde uitvoeringskrediet voor de
IGA en algemene projectkosten wordt -vooruitlopend op de resultaten van
de IGA- het AB gevraagd een UVK beschikbaar te stellen voor de no-regret
deelactiviteit ‘Dal van de Molenbeek’ van gemeente Bergen op Zoom.
Participatie in dit binnenkort uit te voeren project resulteert in realisatie
van EVZ’s (2 km), opheffen van verdroging (29 ha) en mogelijkheid voor
waterberging (20 ha).
Besloten:
Plannen &
•
Kaart verduidelijken (waterberging Molenbeek).
Projecten
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet voor
het opstellen van de IGA Brabantse Wal en het leveren van
een financiële bijdrage in de kosten voor concrete realisatie
van 2 km EVZ, 29 ha verdrogingbestrijding, de mogelijkheid
voor 20 ha waterberging, alsook het verbeteren van de
waterkwaliteit.

27.

Aanvraag UVK gebiedsgericht ontwikkelingsproject Oude Prinslandse
Polder (Adviesnota aan het AB)
Binnen het projectgebied ‘Oude Prinslandse Polder’ wordt op basis van het
IP 2007-2011 voor de periode tot en met 2008 realisatie van de volgende
doelen nagestreefd: 6 km EVZ, 5 km water-natuur lijnvormig; 23 ha
opheffen verdroging; 5 km inrichten viswateren; 23 ha natte natuurparels;
6 km beek- en kreekherstel, alsook 1,4 ha waterberging.
Besloten:
•
Kaart verduidelijken (natte natuurparels helder aangeven). Plannen &
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Projecten
stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet van € 1.330.000 voor werkzaamheden
t/m 2008 in het kader van het gebiedsgericht
ontwikkelingsproject Oude Prinslandse Polder.
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28.

Aanvraag UVK gebiedsgericht ontwikkelingsproject Chaamse Beken
(Adviesnota aan het AB)
In het projectgebied Chaamse Beken is sprake van een grote
verwevenheid van landbouw en waterafhankelijke natuur. Op bijna alle
beken liggen hoge water- en natuurdoelstellingen (“viswater” en/of
“waternatuur. Benedenstrooms van de Chaamse beken liggen
natuurgebieden (Strijbeekse Heide en diverse landgoederen), die
verdroogd zijn (“natte natuurparels”, Cork fase 1). Met de volgende
doelrealisaties wordt in deze periode een aanvang gemaakt (afronding in
2009):
22 km Ecologische Verbindingszones (EVZ)
1050 ha verdrogingsbestrijding
400 ha herstel natte natuurparel (Cork fase 1)
20 km beekherstel
25 ha waterberging
herstel 5 vennen
Besloten:
Plannen &
•
Kaart verduidelijken (Natte natuurparels aangeven); Projecten
•
Nadere toelichting hoe Ipnr. 157 (€ 5.000.000,--)
wordt besteed.
•
Per e-mail aan het DB een nadere verduidelijking
geven over de prijsverschillen met betrekking tot de
EVZ’s tussen het project Brabantse wal en het
project Chaamse beken;
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
het AB stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet voor het gebiedsgericht
ontwikkelingsproject Chaamse beken voor de periode
t/m 2008

29.

Aanvraag UVK gebiedsgericht ontwikkelingsproject Turfvaart-Bijloop
(WVR) (Adviesnota aan het AB)
De Integrale gebiedsanalyse voor het Turfvaart-Bijloop gebied is afgerond.
Op dit moment lopen er diverse activiteiten, waarin de volgende
waterdoelen nagestreefd worden: herstel natte natuurparel (+
verdrogingsbestrijding), herstel vlakvormige waternatuur, beekherstel
(aanleg Helofytenfilters) en realisatie EVZ's. Belangrijkste knelpunt voor
realisatie van de doelen wordt gevormd door grondverwerving binnen de
EHS.
Plannen &
Besloten:
Projecten
•
Kaart verduidelijken (natte natuurparels aangeven);
•
Nadere uitleg geven over de besteding van Ipnr 164
•
Nagaan juistheid Ipnr 162 en Ipnr 163;
•
In de tekst vermelden dat in casu voorlopige IGA-resultaten
worden meegenomen en derhalve ook besluit aanpassen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met
- het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ten behoeve
van de realisatie van project Turfvaart-Bijloop (fase 1). Hierbij
wordt gestreefd naar 50% aan subsidie en/of externe financiering
uit de ILG.
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30.

Aanvraag UVK waterberging polder Westland Steenbergen (Adviesnota
aan het AB)
Ter compensatie van de glastuinbouwontwikkeling in polder Westland is
extra waterberging noodzakelijk. Oorspronkelijk zou de aanleg van de
waterberging volledig voor rekening komen van de gemeente
Steenbergen. Het waterschap zou in een later stadium (2009) de
waterberging overnemen en natuurvriendelijk inrichten. In de loop van
2006 zijn waterschap en gemeente op grond van het kostenveroorzakingsbeginsel overeengekomen dat de realisatie van de
waterberging een gezamenlijke taak is.
Besloten:
•
Tekst aanvullen met nadere motivatie;
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stelt
een UVK beschikbaar ten behoeve van de aanleg van een
waterberging van 4 ha. in het glastuinbouwgebied
Westland in de gemeente Steenbergen.

Plannen &
Projecten

31.

Aanvraag UVK oplossen wateroverlast Oudeweg Lage Zwaluwe
(Adviesnota aan het AB)
In de watergang langs de Oudeweg te Lage Zwaluwe treedt met regelmaat
wateroverlast op vanwege een te kleine berging- en afvoercapaciteit. Een
ander probleem vormt de bestaande overstort ter plaatse van kruising
Oudeweg en de Flierstraat die overlast geeft voor de aanliggende
eigenaar. In samenwerking met de gemeente is gezocht naar passende
maatregelen ter voorkoming van de wateroverlast en de aanpak van de
lozing van de overstort.
Besloten:
Regio Oost
•
In het voorstel duidelijk aangeven welke acties bij het
waterschap berusten en welke bij de gemeente;
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet van voor het treffen van maatregelen om
de wateroverlast te verhelpen.

32.

Aanvraag UVK vervanging procesbesturingsonderdelen op de AWPpersstations
De AWP (afvalwaterpersleiding) bevat een viertal persstations voor het
transport van het afvalwater. Deze stations zijn begin zeventiger jaren
gebouwd. Begin negentiger jaren zijn pompen, aandrijvingen en
elektrische installaties gerenoveerd. Inmiddels is de hardware van de
procesautomatisering (PLC's) verouderd, hetgeen consequenties heeft
voor de onderhoudbaarheid en bedrijfszekerheid van de installaties. Dit
project beoogt vervanging van deze PLC's om de onderhoudbaarheid en
bedrijfszekerheid te herstellen.
Besloten: het DB stemt in met de vervanging
procesbesturingsonderdelen AWP-persstations en stelt het
daarvoor benodigde uitvoeringskrediet van beschikbaar.

33.

Aanvraag UVK vervanging gaschromatograaf
Betreft het aanvragen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van een
gaschromatograaf (GC/MS).
Besloten: het DB stemt in met het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet van ten behoeve van de vervanging van de
gaschromatograaf
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34.

35.

36.

Beslissing op bezwaarschrift Soemers en Dörr (tweede behandeling)
Op 29 maart 2006 (verzonden 30 maart 2006) is een ontheffing verleend
aan de heer/mevrouw A.J.C. de Bont, ’t Vaartje 110 te Waspik voor het
dempen en verbreden van waterlopen, het aanbrengen van drainage en
het vergraven van een waterloop ten behoeve van de aanleg van
compensatie van de gedempte waterloop nabij ’t Vaartje 74 te Waspik.
Hiertegen is bezwaar ingebracht.
Besloten: Het DB stemt in met het gegrond verklaren van het
bezwaar een en ander conform bijgevoegd ontwerpbesluit,
overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften.
Concept AB agenda
Besluit :
•
Enkele aanpassingen;
•
Het DB stemt in met de concept AB agenda.

Vergunningen

Concernstaf

Rondvraag
5 meter zone
Besloten: Het DB stemt in met een brief aan de betrokken
landeigenaren met een uitleg over rol en positie van het
waterschap in deze .

Communicatie

Chassé gala
Besloten: De DB-leden komen volgende keer met suggesties over
invulling van deze avond.

DB-leden

Kader Richtlijn Water
Besloten: gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor de externe
SBO Beleid
leden van de regiocommissie’s over de KRW (eventueel KRW-spel).
Verkoop en afstoten van grond
Besloten: Het DB verzoekt om een notitie over het
waterschapsbeleid t.a.v. verkoop en afstoten van verworven
gronden.
Bestuurlijk overleg gemeenten
Besloten:
•
De verslagen (ook van 2006) worden aan de DB-leden
toegezonden.
•
De dijkgraaf zal in het bestuurlijk overleg gemeenten
Moerdijk de problematiek EVZ’s inbrengen.
Integrale gebiedsanalyses (IGA’s)
Besloten: Het DB verzoekt bij het aanbieden van de eerste IGA’s
hierbij een voorstel te doen over verdere besluitvorming naar het
AB.
37.

Sluiting om 12.40 uur
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