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Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 20 november 2007
agendapunt 3

Nummer : 07I003117
Barcode : 07i003117
agendapunt Onderwerp
1.

Opening

2.

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

3.

Mededelingen
a.
Rapportage Integrale gebiedsanalyse Aa en Weerijs
Besloten: Het DB neemt de rapportage voor kennisgeving aan en
constateert dat hoofdstuk 6 onderdeel hoort uit te maken van
het inrichtingsplan.

Opmerkingen

b.
Verdaging bezwaarschrift
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
c.
Verslag AB-commissie Beleid en Investeringen
Besloten: Het DB besluit naar aanleiding van een verzoek van
gedeputeerde Hoes om het voorstel inzake
muskusrattenbestrijding van de AB-agenda van 5 december
2007 te halen.
d.
Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud
Besloten: onderzocht wordt of een notitie D&C als uitwerking
van het aanbestedingsbeleid nog nagezonden kan worden naar
de vergadering van het AB 5 december 07.
Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen (+ sub.cie Finan.
Jaarstukken)
Besloten: Het DB besluit n.a.v. de discussie in ABcie B&M en de
recentelijk verschenen handreiking tariefsdifferentiatie van de
UvW het AB alsnog voor te stellen in de projectaanpak
Waterschapswet te anticiperen op een eventuele
tariefsdifferentiatie voor bemalen en onbemalen gebied.

CS

Secretaris-directeur

e.

4.

Sectorhoofd Fin/ICT

Ingekomen stukken
a.
Brief Unie van Waterschappen d.d. 18 oktober 2007 inzake Water
Wegen.
Besloten:
CS
•
deze brief wordt als ingekomen stuk doorgestuurd naar het
algemeen bestuur 5 december 2007.
•
De notitie wordt geagendeerd in een thema-AB, tezamen met CS
de “ V&W watervisie”.
b.

Brief hoogheemraadschap van Delfland met betrekking tot
conceptvoorstellen bezoldiging AB en DB leden na 2008.
Besloten: Binnen de bandbreedte van de Rijksvoorstellen wordt
een bezoldigingsbesluit voorbereid voor de AB-vergadering van
juni 2008.

CS

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
Er zijn geen bestuurlijke gremia.

6.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

Voortgangsrapportage Gemeentelijke Wateropgave
Betreft het melden van de prognose welke voortgang het programma
Gemeentelijke Wateropgave op 31 december 2007 heeft gemaakt,
welke successen we kunnen vieren en welke risico's we aanpakken.
Besloten:
•
het DB neemt voor kennisgeving aan welke successen,
teleurstellingen en acties er zijn in het programma
Gemeentelijke Wateropgave.
•
in een volgend DB: uitgewerkte strategie over hoe om te
gaan met gemeenten die te weinig vorderingen maken, ook
in relatie tot de vertraging die optreedt bij het OAS-traject
en het uitstel dat verleend is om aan de basisinspanning te
voldoen.

8.

Managementletter 2007-4
Het doel van deze notitie is management en bestuur te informeren over
de inhoudelijke en financiële voortgang van de bedrijfsvoering.
Besloten:
•
Beleidsveld 7000, procedure kwijtschelding: levering
gegevens wordt geagendeerd in de bestuurlijke overleggen
met gemeenten.
•
Bijlage 1, beleidsveld 3000 wordt aangevuld met een
toelichting op de 20 mln euro.
•
het DB stemt in met de managementletter 2007-4 en brengt
deze ter kennis van het algemeen bestuur van 5 dec. 2007.

SBO-beleid

Sectorhoofd FIN/ICT

Concerncontroller

9.

Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten Brabantse Delta e.o.
SBO-beleid
Betreft het nemen van een besluit over het al dan niet participeren in de
regeling ‘Stimuleringkader Noord-Brabant in het gebied van Brabantse
Delta e.o.’
Besloten:
•
het DB schort het besluit tot het al dan niet participeren in
de regeling op.
•
de heer K. Coppens en J. Vos gaan het gesprek aan met de
heer G. Bogtrop, voorzitter van de Gebiedscommissie.

10.

Opstellen planMER waterbeheersplan
Het DB informeren over de noodzaak voor het opstellen van een
planMER voor het Waterbeheersplan en op basis daarvan het DB laten
besluiten over de aanpak van dit proces.
Besloten:
•
in het volgend DB: verduidelijking waarom het VolkerakZoommeer niet als autonome ontwikkeling is meegenomen
in de reikwijdte en detailniveau van het planMER.
•
het vaststellen van de notitie reikwijdte en detailniveau
planMER WHP/WBP met als doel deze voor te leggen aan de
commissie MER ter advisering.
•
het voorgestelde proces en het aanwijzen van de provincie
als coördinerend bevoegd gezag.
•
het garantstellen voor een bedrag van maximaal € 15.000,als aandeel in de kosten voor het opstellen van de planMER.
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SBO-beleid

11.

Sluiten Afvalwaterakkoord Tilburg – De Dommel – Brabantse Delta
Waterschap De Dommel, de gemeente Tilburg en waterschap Brabantse
Delta willen de afvalwaterketen door samenwerking tegen zo laag
mogelijk maatschappelijke kosten optimaliseren. Deze clustervorming
bij deze overeenkomst is een logische bundeling van
samenwerkingspartners die een functionele band hebben met
rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg.
Besloten: het DB stemt in met
•
het afvalwaterakkoord Tilburg - Dommel - Brabantse Delta,
waarna de Dijkgraaf op 10 december 2007 het
afvalwaterakkoord zal ondertekenen;
•
deelname aan meting en monitoring, gezamenlijk onderzoek
functioneren watersysteem/waterketen.

SBO-Beleid

12.

Aanvraag UVK voor projecten in regio Oost en West
Jaarlijks komen kunstwerken in aanmerking voor renovatie of
vervanging doordat kunstwerken technisch niet meer in goede staat
zijn. Naast renovatie en vervanging worden een aantal kunstwerken
geautomatiseerd. De te automatiseren kunstwerken liggen in gebieden
waar het waterschap meerdere malen te maken gehad heeft met
wateroverlastsituaties. Voor de juiste waterverdeling over het peilvak is
het essentieel om de waterverdeling te laten geschieden middels een
geautomatiseerd, op elkaar afgestemd, systeem. Hierdoor kan
peilbeheer beter inspelen op wateroverlast situaties, ook in tijden van
calamiteiten.
Besloten: het DB gaat akkoord met het ter beschikking stellen
van een uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van de
renovatie/aanpassen van diverse kunstwerken in regio Oost
alsmede regio West.

ZB-Bouwzaken

13.

Ontwerp inrichtingsplan waterbergingen Zundert
In projectgebied 10 'Kleine Beek of Weerijs' ligt de activiteit
'Waterbergingen Zundert'. Het ontwerp/inrichtingsplan omvat het
realiseren van een zevental waterbergingslocaties (totaal circa 29 ha),
het inrichten van ecologische verbindingszone en het verstrekken van
de viswaterfunctie. De gronden die ingericht worden, worden in
Ruilverkaveling Zundert aan het waterschap, Staatsbosbeheer en de
gemeente Zundert toegewezen.
Besloten:
•
In een volgend DB: een notitie over de combinatie van
beregening en waterberging, de stand van zaken en
mogelijkheden.
•
het DB stemt in met het concept ontwerp/inrichtingsplan en
de start van de inspraakprocedure voor de activiteit
'Waterbergingen Zundert', waarbij ervan uit wordt gegaan
dat de informatieavond in de eerste helft van de
inspraakperiode wordt georganiseerd.
•
In finale voorstel verduidelijken of het waterschap eigenaar
wordt van de gronden.
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SBO-Beleid

Projectmanager

Projectmanager

14.

Sectorhoofd WW
Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen
De concept rapportage “Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen”
wordt ter goedkeuring aangeboden. De procedure voor voorlichting en
inspraak over dit onderwerp vindt plaats in de periode novemberdecember van dit jaar, waarna het plan op route wordt gezet voor het
AB van april 2008.
Besloten:
het DB houdt de nota aan tot het DB van 18 december 2007 en
wenst de volgende aanpassingen:
- Inhoudelijk: hoe om te gaan met aannemer; verplichten tot
klepelen of vrijheid geven. Wat zijn de gevolgen, ook in
financiële zin.
- Beeldvorming: breng de verhouding uitvoeren primaire taak
(waterhuishouding) en realiseren natuurdoelstellingen in
evenwicht.
- Procedureel: de nota ter advisering voorleggen aan de
regiocommissies en advies verwerken in nota voor 18 december.
- Tekstuele aanpassingen ten aanzien van Jacobskruiskruid blz.
18 en 29.

15.

EVZ en waterberging Molenbeek fase 2
Het waterschap treedt op als initiatiefnemer voor de aanleg van 5 km
EVZ en waterberging langs de Molenbeek in de gemeente Roosendaal.
In samenwerking met gemeente en Staatsbosbeheer is een
inrichtingsplan opgesteld voor het traject vanaf de zuidelijk stadsrand
tot aan de Belgische grens. Dit inrichtingsplan is gebaseerd op de visie,
die door de gezamenlijke partijen in juni 2006 in de inspraak is
gebracht. Na inventarisatie van de aankoopmogelijkheden is nu een
inrichtingsplan voor de tweede fase opgesteld ter plaatse van de
beschikbare gronden.
Besloten:
•
het DB stemt in met de inhoud van het inrichtingsplan EVZ en Projectmanager
waterberging Molenbeek fase 2 en de procedure voor
voorlichting en inspraak, waarbij ervan uit wordt gegaan dat
de informatiebijeenkomst plaatsvindt in de eerste helft van
de inspraakperiode.
•
Behandeling van inrichtingsplannen in regiocommissies beter Sectorhoofd WW
borgen in besluitvormingprocedure: voorafgaand aan DBbehandeling.

16.

Onderhoud van schouwsloten door het waterschap
Betreft het nemen van een beslissing over een voorstel vanuit de
agrarische leden van regiocommissie West over het overnemen van de
onderhoud van schouwsloten van agrarische bedrijven door het
waterschap.
Besloten:
•
het DB stemt in met het niet overnemen van het onderhoud
van schouwsloten, maar het handhaven van het huidige
beleid.
•
Het besluit wordt medegedeeld aan de regiocommissie West,
van wie het voorstel afkomstig was.

SBO-Beleid

Verdergaande samenwerking laboratoria Zuid West Nederland
Besloten:
•
het DB stemt in met de conclusies van de oplegnotitie van de
resp. directeuren over het rapport van de Werkgroep Spaak,
en stemt in met vervolgacties.
•
het algemeen bestuur wordt met een brief nader
geïnformeerd over verdere labopschaling.

SBO

17.
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18.

Waterbeheer Rijkskanalen in Noord-Brabant
het Rijk stelt het waterschap voor integraal beheerder te worden van
het Wilhelminakanaal, inclusief de zijwateren (Houthaven Oosterhout,
Haven Weststad en havens langs de Donge). Het Rijk stelt tevens voor
de beheerssituatie van het Markkanaal, het Oude Maasje en
Zuiderkanaal en het Toeleidingskanaal naar het oude aflaatwerk in
Oosterhout niet te veranderen omdat er nog geen besluit is genomen
over de overdracht. Voorgesteld wordt om hiermee in te stemmen.
Besloten:
•
het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel van RWS
Noord-Brabant en met de bijgevoegde concept
antwoordbrief. Tevens wordt ingestemd met het opstellen
van een voorstel over de toekomstige beheerssituatie van
het Markkanaal, het Oude Maasje en het Zuiderkanaal en het
Toeleidingskanaal.
•
Het DB wordt geïnformeerd over de huidige beheerssituatie
van het Oude Maasje.

SBO-beleid

19.

Interreg Iva – project Interactief Waterbeheer in de grensregio
Vlaanderen – Nederland
Op 21 augustus 2007 heeft het DB ingestemd met deelname aan het
Interreg IVa project ‘Duurzame watersystemen in het Benelux
Middengebied’. Deze nota geeft inzicht in de activiteiten die het
waterschap in dit verband gaat uitvoeren en geeft aan hoe het
vervolgproces eruit zal zien.
Besloten: het DB neemt kennis van de deelprojecten die worden
aangemeld binnen het Interreg IVa project ‘Interactieve
watersystemen in het Benelux Middengebied’ en van het
vervolgproces.

20.

Aanvraag UVK watergerelateerde kunstwerken buitengebied
In het recente verleden is het verzoek gedaan om te bezien of er in het
waterschapsgebied bijzondere kunstwerken waren die voor behoud voor
toekomstige generaties in aanmerking kwamen. De voorliggende
inventarisatie omvat 31 kunstwerken in eigendom van het waterschap
en 30 kunstwerken niet in eigendom. De inventarisatie is gebaseerd op
gegevens die vanuit Heemkundekringen, waterschap-medewerkers van
de regio's, het hoofkantoor en particulieren zijn verzameld. Vervolgens
zijn de objecten in het terrein bezien en afhankelijk van de 1e
beoordeling al dan niet verder bij deze inventarisatie betrokken.
Besloten:
•
Het DB stemt in met de inventarisatie, de waardestelling en
de kosten van groot onderhoud/vervanging van de
watergerelateerde kunstwerken buitengebied en stelt een
uitvoeringskrediet ter beschikking van € 2.100.000 voor
renovatie van de cultuurhistorische kunstwerken, die in
eigendom zijn van het waterschap.
•
Beide inventarisatierapporten worden ter informatie
Concernstaf
toegezonden aan het algemeen bestuur.
•
De cultuur-historische eigendommen van het waterschap
Concernstaf
worden álle opgenomen in het eigendommenbeheers-systeem.

SBO-beleid

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
Er zijn geen AB-nota’s.
21.

Rondvraag
Besloten:
•
In een volgend DB: stand van zaken t.a.v. grondverwerving
ten behoeve van EVZ’ s.
•
De DB-vergadering van 18 december 2007 vindt plaats op
Bouvigne.

-5-

SBO-beleid/
Plannen & Projecten
CS

22.

Sluiting om 15.40 uur.
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