Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 18 september 2007
Agendapunt 2

Nummer : *07I002198*
Barcode : *07I002198*

Besluitenlijst d.d. 21 augustus 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 26 juni 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.
Bestuursagenda 2008
Besloten: Thema-DB 5 februari en 29 april 2008 worden
geschrapt.
b.
Verdaging bezwaarschrift P&O
c.
Verdaging bezwaarschrift P&O
Besloten:
P&O zaken vertrouwelijk behandelen;
Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Concernstaf

Concernstaf

Concernstaf
P&O

d.
Procedures in 2006 en 2007 (t/m 15 augustus 2007)
Besloten:
Concernstaf
Jaarlijks bij de Jaarrekening voortaan een overzicht verstrekken.
Mededeling kan door naar het AB van 3 oktober 2007.
e.

Bestuurlijke Rapportage Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) 2006-2007 “De Veiligheidsregio MWB boekt resultaat!”
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
f.
Rapportage Integrale gebiedsanalyses
Besloten: het DB neemt met waardering de IGA’s voor
kennisgeving aan en verzoekt de S-D bij de betreffende
afdelingen de positie en functie van IGA’s in het proces
(bouwsteen voor het inrichtingsplan, geen bestuurlijke keuzes)
onder de aandacht te brengen. In of aan de IGA de status
hiervan in voormelde zin vermelden.

Secretaris-Directeur

g.
Vraag naar aanleiding van bezwaarschrift
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
h.
Verruiming vliegtuigbespuitingen i.v.m. extreme regenval
Sectorhoofd W&W
Besloten: Het DB verzoekt om een adviesnota met betrekking tot
dit beleid.
i.
Open Dag 30 september 2007
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

4.

Ingekomen stukken
a.
E-mail van de heer Van der Burg + antwoord provincie ‘verzoek
tot afkeuring jaarcijfers 2006 van waterschap Brabantse Delta’.
Besloten: antwoord agenderen voor AB van 3 oktober 2007.
b.
Muskus- en beverrattenbestrijding jaarverslag 2006.
Besloten: agenderen als ingekomen stuk voor het AB van 3
oktober 2007.

Concernstaf
Concernstaf

c.
Stand van zaken reorganisatie Uniebureau
Besloten: het DB neemt de brief voor kennisgeving aan.
d.
Lidmaatschap werkgeversberaad
Besloten: korte reactie terug dat er vooralsnog geen behoefte is
om deel te nemen gelet op de huidige en uitstekende
vertegenwoordiging door de heer Glas.

Concernstaf

e.
Brief ZLTO afdeling Drimmelen inzake Communicatie Binnenpolder
Concernstaf
Besloten: Agenderen voor het AB van 3 oktober 2007 met de
mededeling dat hierover in september bestuurlijk overleg
plaatsvindt.
5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a.
Concept verslag overleg BMF/terreinbeheerders en NBWB d.d.
16 mei 2007
b.
Verslag vergadering Bestuur NBWB d.d. 28 juni 2007
c.
Verslag vergadering Bestuur NBWB + GS d.d. 24 mei 2007

6.

Regiocommissies
a.
Verslag regiocommissie Oost d.d. 25 juni 2007
b.
Verslag regiocommissie West d.d. 28 juni 2007
c.
Verslag regiocommissie Midden d.d. 26 juni 2007
Besloten: Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

8.

Kwaliteitsplan juridische kwaliteitszorg 2007
Het DB kennis te laten nemen van het plan om een systeem van
juridische kwaliteitszorg bij Brabantse Delta te implementeren met de
daarbij behorende acties en maatregelen voor 2007.
Besloten:
Het DB neemt kennis van het Kwaliteitsplan JKZ 2007.
Mededeling voor het AB van 3 oktober 2007.
Vermindering door overlast blauwalgen
Blauwalgen geven overlast voor inwoners van het beheergebied van het
waterschap. Deze problematiek wordt binnen de KRW aangepakt met
duurzame en dus lange termijn maatregelen. Op korte termijn kan
hierdoor de bestaande overlast blijven bestaan ondanks relatief grote
financiële inspanningen, met als gevolg een belangrijk risico voor een
succesvolle implementatie van de KRW. Om dit bestuurlijk risico te
verminderen is een voorstel opgesteld om aanvullende korte termijn
maatregelen te nemen voor de belangrijkste watertypen binnen het
beheergebied van het waterschap.
Besloten: het DB stemt in met het uitwerken van plannen om in
2008 de blauwalgenoverlast in 1 zwemplas, 5 stadsvijvers en de
dode hoeken van het Mark-Vliet systeem te voorkomen. In de
uitwerking van de plannen meenemen de formele
verantwoordelijkheid inzake stadsvijvers en zwemwateren.
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Concernstaf

SBO Beleid

9.

Aanvraag deeluitvoeringskrediet renovatie stadsgemaal Bergen op
Zoom
In het IP 2008-2012 is onder projectnummer 2068 opgenomen de
renovatie van het stadsgemaal Bergen op Zoom. Momenteel loopt er
een OAS-studie voor dit gebied en de uitkomst wordt over 1,5 jaar
verwacht. Vooruitlopend daarop moeten een aantal werkzaamheden
opgepakt worden om de bedrijfsvoering te waarborgen.
Besloten: het DB stemt in met de aanpak van de meest
dringende werkzaamheden in het stadsgemaal Bergen op Zoom
en stelt daartoe een deeluitvoeringskrediet beschikbaar. Te
zijner tijd worden deze kosten opgenomen in het gehele project
2068.

10.

Afwijken van aanbestedingsbeleid binnen Landinrichting Baarle Nassau
Dienst Landelijk Gebied maakt op basis van een landelijk convenant
gebruik van de diensten van ARCADIS bij de Landinrichting Baarle
Nassau. Het waterschap treedt voor de natuurbestekken binnen de
deelgebieden "Castelré" en "5 deelgebieden Chaam" op als
opdrachtgever. Vanuit de Landinrichtings Commissie is met klem
verzocht om met het oog op een zo effectief mogelijke afstemming met
de verkavelingswerkzaamheden, ARCADIS ook voor het natuurbestek in
te zetten. Een en ander is opgevolgd maar niet in lijn met het
aanbestedingsbeleid van het waterschap: er is ingehuurd middels een
enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Het DB wordt verzocht inhuur
van ARCADIS voor de twee deelgebieden goed te keuren.
Besloten: het DB stemt in met de inhuur van ARCADIS voor de
werkzaamheden binnen de projecten: 7 "Merkske" en 8
"Chaamse beken" meer specifiek voor de natuurbestekken
"Castelré" en "5 deelgebieden Chaam".

11.

Aanvraag kredietverschuiving project 19, De Ham
Voor het realiseren van de waterdoelen in project 19 De Ham zijn
diverse activiteiten in gang gezet. In het verleden is hiervoor op basis
van kengetallen een uitvoeringskrediet aangevraagd. Inmiddels zijn de
plannen en de begrotingen van een aantal projecten meer gedetailleerd
en blijkt dat voor sommige activiteiten onder- dan wel overschrijdingen
plaats gaan vinden. Met deze notitie wordt een voorstel gedaan voor
een kredietverschuiving binnen project 19, De Ham
Besloten: het DB stemt in met kredietverschuiving tussen
activiteiten binnen project 19, De Ham.

12.

Motie Van der Kallen inzake Design and Construct
Meningsvorming en besluitvorming door het DB over een door het AB-lid
Van der Kallen aangekondigde motie inzake Design en Construct
Besloten: Bij het AB-lid Van der Kallen aangeven wat de
Concernstaf
spelregels zijn ten aanzien van het indienen van moties vreemd
aan de agenda en indien een motie vervolgens wordt ingediend
deze vergezeld van een advies van het DB agenderen voor het
AB van 3 oktober 2007.

13.

Beslissing op bezwaarschrift schouwvoering 2005-2006
a.
Mevrouw Moerenhout-Bol
b.
De heer P. de Rooij
c.
De heer A.E. van Meer
d.
De heer P.C.M. Wijtvliet
e.
De heer G. van Beek
Mondelinge behandeling op verzoek van DB-lid Oonicx
Besloten: Het DB stemt in met de adviezen van de Commissie
Bezwaarschriften en verklaart de bezwaarschriften ongegrond.
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Concernstaf

14.

Aanvraag UVK renovatie gemaal Keizersveer
Gemaal Keizersveer is uitgerust met 2 door dieselmotoren aangedreven
pompen en 1 elektrisch aangedreven pomp. De bedrijfszekerheid van de
30 jaar oude dieselmotoren neemt af. Het project beoogt de
bedrijfszekerheid van het gemaal op een aanvaardbaar niveau te
brengen. Eén dieselmotor wordt vervangen door een nieuwe
dieselmotor en één dieselmotor wordt vervangen door een
elektromotor. Daarnaast wordt het gemaal bouwkundig opgeknapt en
wordt voldaan aan de huidige ARBO- en milieuwetgeving.
Besloten:
Bouwzaken
Het DB stemt in met de uitvoering van de renovatie van het
gemaal Kiezersveer en stelt daarvoor een uitvoeringskrediet
beschikbaar.
Nagaan of de pompen cultuurhistorische waarde hebben.

15.

Gezamenlijke onderzoeken ‘waterberging en natuur’ en ‘water
vasthouden’
Het bestuur informeren over de resultaten van de onderzoeken
‘waterberging en natuur’ en ‘water vasthouden aan de bron’ die door de
gezamenlijke waterschappen zijn uitgevoerd en besluitvorming door het
DB over gezamenlijke vervolgstappen met de andere Brabantse
waterschappen.
Besloten: het DB stemt in met het toepassen van de checklist
voor waterberging en natuur en het via de NBWB participeren in
de gezamenlijke vervolgstudies voor water vasthouden.

SBO Beleid &
Onderzoek

16.

Actualisering Nationaal Bestuursakkoord Water
Naar aanleiding van de evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord
Water is besloten het NBW te actualiseren (NBW-2). Voor een groot deel
zijn achterhaalde afspraken geschrapt en vervangen door afspraken die
ondertussen al op landelijk niveau gemaakt zijn. Voor een deel betreft
het nieuwe afspraken die na intensief onderhandelen tussen de
koepelorganisaties tot stand zijn gekomen. Dat heeft geleid tot een
concept voor het NBW-2 wat na een laatste consultatie van de
waterschappen en behandeling in de Ledenvergadering van de Unie van
Waterschappen eind dit jaar ondertekend zal worden.
Besloten: het DB neemt kennis van de concept tekst van het
SBO Beleid
geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord Water.

17.

Structuurvisie West-Brabant
De West-Brabantse gemeenten hebben een samenwerkingsverband
gevormd en gaan de komende tijd samen een gezamenlijke
structuurvisie voor West-Brabant maken. Eén van de drie peilers van die
visie is een ruimtelijke visie op het gebied van water en natuur (‘blauwgroene laag’). Het waterschap heeft aangegeven samen met
Rivierenland te willen participeren in de structuurvisie waarbij het
waterschap de ‘blauw-groene laag’ zal trekken en financieren.
Besloten: het DB stemt in met:
SBO Beleid
•
de deelname van het waterschap aan de structuurvisie WestBrabant;
•
het op zich nemen van het trekkerschap van de deelvisie
‘blauw-groene laag’;
•
het financieel bijdragen in de projectkosten.
Het DB verzoekt een en ander te zijner tijd publicitair
nadrukkelijk uit te dragen.
Mededeling maken voor het AB van 3 oktober 2007.
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18.

19.

20.

Aanpak herziening Keur vanwege Waterwet
Besluitvorming door het DB over de voorgestelde aanpak voor de
herziening van de keur en het bijbehorende ontheffingenbeleid naar
aanleiding van de Waterwet.
Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde aanpak van de
herziening van de keur en het ontheffingenbeleid naar
aanleiding van de Waterwet.
Hoeft niet door naar het AB.
Bestuursopdracht tot uitwerken belastingsamenwerking
De wethouders financiën van de gemeenten Breda, Etten-Leur,
Oosterhout en Roosendaal en de dijkgraaf van het waterschap
Brabantse Delta stellen hun betreffende bestuurscolleges voor om over
te gaan tot het uitwerken van concrete samenwerkingsvoorstellen met
betrekking tot de integratie van de uitvoeringsprocessen van hun
belastingen en afstemming van de uitvoering van nieuwe wetgeving.
Deze opdracht moet vóór 1 januari 2008 worden afgerond en leiden tot
bestuurlijke besluitvorming over de eerste stap tot samenwerking op
belastinggebied tussen gemeente en Brabantse Delta.
Besloten: het DB stemt in met :
1. nader onderzoek naar de samenwerking op belastinggebied
voor zover dit betreft de integratie van de uitvoeringsprocessen
en afstemming uitvoering nieuwe belastingwetgeving, met
behoud van eigen identiteit en beleidsverantwoordelijkheid van
de samenwerkingspartners;
2. hieromtrent concrete samenwerkingsvoorstellen te
formuleren overeenkomstig de in dit voorstel
beschreven uitgangspunten vóór 1 januari 2008.

SBO Beleid

Concernstaf

Interreg Iva projectvoorstel
Momenteel wordt samen met andere partners uit het Benelux
Middengebied een projectvoorstel voor het Interreg IVa programma
‘Interactieve Watersystemen opgesteld. Dit project is een voortzetting
van reeds afgeronde Interreg IIIA project duurzame watersystemen
waar waterschap Brabantse Delta ook in heeft deelgenomen.
Waterschap Brabantse Delta ziet kansen om activiteiten in te dienen
voor het Interreg IVa project die een bijdrage leveren aan de realisatie
van a) het bestuursprogramma; b) ‘KRW altijd goed’-maatregelen; c) de
kennisontwikkeling en -uitwisseling met (Vlaamse) partners.
Besloten:
SBO Beleid
Het DB stemt in met deelname aan het Interreg IVa project
‘Interactieve Watersystemen in het Benelux Middengebied’.
Mededeling voor het AB van 3 oktober 2007.
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21.

22.

Inrichtingsplan Noordpolder van Ossendrecht
In samenspraak met Natuurmonumenten heeft het waterschap een
inrichtingsvisie opgesteld voor de Noordpolder van Ossendrecht. De
Noordpolder ligt aan de voet van de Brabantse Wal en is in het
gebiedsplan van de Brabantse Delta aangegeven als "Natte
Natuurparel". In dit kwelrijke gebied liggen goede kansen voor
ontwikkeling van waardevolle natuurdoeltypen. Omdat
natuurmonumenten voor twee deelgebieden nagenoeg alle eigendom
heeft verworven kan gestart worden met de voorbereiding van de
inrichting van deze gebieden. De grondverwerving in het resterende
tussengebied beslaat een lang tijdspad, op langere termijn zal ook dit
gebied worden ingericht. De geplande waterberging vanuit project
Onderstal wordt ingevuld via de bergingscapaciteit in deelgebied 2.
Naast het totaalplan is er per deelgebied een apart inrichtingsplan
opgesteld. Tevens is er een Quick scan opgesteld voor de
Gebiedscommissie Brabantse Wal waarin ontwikkeligen worden
beschreven die in direct verband staan tot de Noordpolder. Het
waterschap is trekker van het project.
Besloten: het DB besluit de nota aan te houden.
Voortaan in nota’s adviezen van de regiocommissies voorzien
van een advies ten behoeve van de besluitvorming door het DB.

Plannen & Projecten

Aanvraag UVK implementatie Integraal Resultaatgericht Informatie
Systeem
Waterschappen zijn een inspanningsverplichting aangegaan om te
besparen op de kosten. Zij spreken af zich gezamenlijk in te spannen de
kwaliteit van de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te
verbeteren en te besparen op de ICT uitgaven. Een beheerorganisatie,
het Waterschapshuis, om alle samenwerkingskansen op ICT gebied te
benutten is het gevolg. IRIS is een van de basisvoorzieningen voor
waterschappen die onder regie van Het Waterhuis wordt gerealiseerd.
Het Openbaar Lichaam GIS-ZES is hiermee overbodig.
Besloten: het DB stemt in met:
Geo
1. beschikbaarstelling van een uitvoeringskrediet van
€ 1.400.000,- voor de vervanging van GIS-ZES door IRIS 1.0 (zie
bijlage 1 voor nadere uitwerking in onderdelen). Deze
vervangingsinvestering is opgenomen in het investeringsplan
2008-2012;
2. het opheffen van het Openbaar Lichaam GIS-ZES (bestaande
uit 7 waterschappen). Hierover kan een besluit worden
voorgelegd aan het AB van 5 december 2007.

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
23.

Inzet van agrarisch natuurbeheer bij ecologische verbindingszones
Het algemeen bestuur conform toezegging van het DB informeren over
de mogelijkheden voor het inzetten van agrarisch natuurbeheer bij
ecologische verbindingszones.
Besloten:
Redactionele aanpassing.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het voortzetten van het huidige vastgestelde beleid
op dit terrein.
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SBO Beleid & JZ

24.

Vaststelling ambitie Duurzaam Ondernemen
Het is wenselijk dat het algemeen bestuur een uitspraak doet over de
richting die het waterschap dient in te slaan bij zijn bedrijfsvoering op
het gebied van duurzaam ondernemen.
Concernstaf
Besloten:
In overleg met DB-lid Dielissen in de nota een tekst opnemen
over het vervolgtraject.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het algemeen
bestuur kiest ervoor de hieronder geformuleerde ambitie te
hebben ten aanzien van de bedrijfsvoering :
“Waterschap Brabantse Delta heeft de ambitie om in haar
bedrijfsvoering de principes toe te passen van duurzaam
ondernemen en maakt dit tot onderdeel van zijn missie.
Dat houdt in dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt voor
de lange termijn consequenties van haar handelen op sociaal,
ecologisch en economisch gebied in de hele keten, daar
verantwoording over aflegt en de dialoog aangaat met de
belanghebbenden.
Het waterschap is hierin vernieuwend en vat zijn kerntaken ruim
op, passend bij het versterken van het strategisch vermogen van
de organisatie. Dit vindt plaats door een zorgvuldige afweging
van maatschappelijke kosten en baten op de lange termijn”.

25.

Beleidsnota 'Zuiveren met ambitie'
Op basis van de overall visie van het waterschap en een globale
toekomstverkenning is een visie voor de zuiveringstaak gedefinieerd. De
visie is vertaald in een aantal kernthema’s, te weten duurzaamheid,
betrouwbaarheid en samenwerking. De kernthema’s zijn ingevuld met
een pakket maatregelen. Het betreft investeringen in duurzaamheid
(nuttige inzet effluent, energiebesparing, fosfaathergebruik) en
betrouwbaarheid (stikstofverwijdering, afnameverplichting). Ook
innovatief onderzoek naar nieuwe oplossingen. De extra jaarlijkse lasten
bedragen ongeveer € 3 miljoen per jaar.
Besloten:
A&O
Een aangepaste nota agenderen voor het AB van 5 december
2007.

26.

Herijking buitenlandbeleid
Vanuit het bestuur is de vraag gerezen of het niet goed zou zijn als het
waterschap zich zou herbezinnen op het huidige buitenlandbeleid. Deze
nota geeft een overzicht van argumenten en criteria die een rol spelen
bij het uitzetten van de bakens voor het internationaal beleid.
Vervolgens worden er drie opties uiteengezet aan de hand waarvan het
bestuur richting kan geven aan het buitenlandbeleid.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt – zonder optie B geheel uit te sluiten - in met optie C voor
de herijking van het buitenlandbeleid en reserveert daarvoor
een jaarlijks bedrag van € 125 000,- op de exploitatiebegroting.

27.

SBO Beleid

Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop
Het 'voorlopig' ontwerp Inrichtingsplan Voorbos/ Broekloop heeft van 26
maart tot en met
9 mei 2007 ter inzage gelegen en er zijn 6 reacties binnengekomen. In
de bijlage zijn de reacties verwoord en is de beoordeling gedaan. Op
een enkele aanpassing na kan het ontwerp 'definitief' vastgesteld
worden. Na controle van de situatie ter plaatse wordt de ophoging van
de beekbodem in de Broekloop minder hoog uitgewerkt.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Plannen & Projecten
stemt in met de inspraaknota inzake Voorbos/Broekloop en stelt
het Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop vast.
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28.

Inrichtingsplan 5 deelgebieden in projectgebied Chaamse beken
Op verzoek van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau heeft het
waterschap voor 5 deelgebieden een inrichtingsplan opgesteld. Het
betreft de volgende gebieden: Zwartlaag, Chaams Broek, Zuidzijde
Chaam, Staartenweg en (een deel van de) Strijbeekse Heide. Het plan is
vooruitlopend op de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) tot stand gekomen
('geen-spijt-maatregel'). Met de uitvoering van dit plan worden uiterlijk
medio 2008 de volgende doelen uit het Bestuursprogramma 2005-2008
gerealiseerd: 55 ha verdrogingsbestrijding, 32 ha herstel natte
natuurparels, 8 ha waterberging, 3 km beekherstel.
Besloten:
JZ & Concernstaf
Het DB verzoekt om een nota inzake de juridische en
bestuurlijke aspecten met betrekking tot het al dan niet ter
inspraak leggen van inrichtingsplannen.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het inrichtingsplan voor de 5 deelgebieden
(activiteit 157), gelegen in het projectgebied "Chaamse Beken".

Plannen & Projecten

29.

Bijdrage Inrichtingsplan waterberging/EVZ Molenbeek Roosendaal fase 1
Van de activiteit Waterberging/EVZ Molenbeek Roosendaal (IP nr. 7901)
wordt de eerste fase uitgevoerd. Trekker van deze activiteit is de
gemeente Roosendaal aangezien een belangrijk deel van de
werkzaamheden in het Molenbeekpark van Roosendaal plaatsvindt. Het
waterschap is, samen met Staatsbosbeheer, partner in het project. Het
project omvat de aanleg van recreatie en verkeersvoorzieningen,
waterberging, ecologische inrichting van de Molenbeek en de aanleg van
een vispassage.
Besloten:
Plannen & Projecten
Titel van het agendapunt wijzigen. Kaart verduidelijken.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in
met de bijdrage aan de inrichting van Molenbeek fase 1 ten
behoeve van de genoemde doelrealisatie , waarbij de gemeente
Roosendaal trekker is van het project en het waterschap
partner.

30.

Inrichtingsplan Tonnekreek – Keenehaven
Voor het samengestelde project Integrale aanpak kreken en EVZ’s is
een inrichtingsplan opgesteld voor kreekherstel, realisatie EVZ,
waterberging en natuurontwikkeling op gronden van Staatsbosbeheer
en het waterschap. In het projectgebied 6, Tonnekreek-Keenehaven
spelen diverse activiteiten die in onderstaande nota worden toegelicht.
Voor de deelprojecten Integrale aanpak kreken en EVZ’s, herstel
grachten Fort Sabina en Vispassage Aalskreek wordt extra krediet
aangevraagd.
Besloten:
Kaart verduidelijken.
Indien de gemeente Moerdijk niet deelneemt zal het waterschap
alleen zijn eigen opgave uitvoeren. Tekst in nota aldus
aanpassen.
Tekst inzake aannemers aanpassen.
Nagaan of de inspraakprocedure moet worden gevolgd en dit
terugkoppelen met DB-lid C. Coppens.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld onder voorbehoud
van een eventuele inspraakprocedure): het AB stemt in met:
•
het inrichtingsplan "Integrale aanpak Tonnekreek" en
neemt voor kennisgeving aan de stand van zaken van
project 6: “Tonnekreek-Keenehaven”;
•
het beschikbaar stellen van extra krediet, ten behoeve
van de deelprojecten Herstel grachten Fort Sabina ,
Vispassage Aalskreek en Integrale aanpak kreken en
EVZ’s Tonnekreek.
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Plannen & Projecten

31.

Bijdrage aan Inrichtingsplan West Brabantse waterlinie Zuid
Het waterschap werkt samen met de gemeente Bergen op Zoom,
Brabants Landschap en Evides aan de inrichting van de West Brabantse
Waterlinie. De gemeente Bergen op Zoom is trekker van deze activiteit.
Hoofddoel is cultuurhistorie; het herstel van het zuidelijk deel van de
West Brabantse Waterlinie. Aangezien vernatting van de waterlinie een
belangrijk onderdeel is van het plan is het waterschap hierbij betroken.
Voor het waterschap zijn de te bereiken doelstellingen
verdrogingbestrijding en waterberging.
Plannen en
Besloten:
Projecten
Titel van het agendapunt aanpassen.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met met de bijdrage aan het plan voor herstel van de
West Brabantse Waterlinie Zuid ten behoeve van de waterdoelen
waterberging en verdrogingbestrijding. Het plan wordt onder
leiding van de gemeente Bergen op Zoom uitgevoerd.

32.

Inrichtingsplan Castelré (Merkske)
Het waterschap trekt op verzoek van de landinrichtingscommissie Baarle
Nassau de natuurbouw in het gebied Castelré. De natuurbouw volgt op
de kavelaanvaardingswerken in het kader van de ruilverkaveling BaarleNassau. De kavelaanvaardingswerken zijn voor Castelré dit voorjaar
afgerond. De natuurbouw omvat de plannen voor natuurontwikkeling als
ontwikkeld in het kader van de ruilverkaveling Baarle-Nassau aangevuld
met maatregelen vanuit de IGA het Merkske. Belangrijke doelrealisatie
is de ontwikkeling van 168 ha natte natuurparel. De start van de
uitvoering is gepland voor najaar 2007. Het werk is naar verwachting
begin 2008 voltooid.
Besloten:
Kaart aanpassen.
Plannen & Projecten
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het inrichtingplan Castelré

33.

Project Hazenmeren - Langematen fase 1
In het projectgebied 11 'Turfvaart/Bijloop' wordt het project
'Hazenmeren/Langematen fase 1' volledig ingericht. Het project behelst
het herstel van het Hazenmeersven (3 ha), het verontdiepen en dempen
van een aantal waterlopen (herstel natte natuurparel) en de aanplant
van bos (2 ha). De gronden waarop het project zal worden gerealiseerd
zijn in eigendom van Brabants Landschap en Trappistenklooster “Maria
Toevlucht". Met beide partijen inmiddels overeenstemming over de
uitvoering van de plannen. Het definitief ontwerp is gereed en er is
gestart met het opstellen van het bestek en bestekstekeningen.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Plannen & Projecten
stemt in met het definitief ontwerp voor het project
'Hazenmeren/Langematen fase 1' en de verdere uitwerking en
uitvoering hiervan.

34.

Aanvraag UVK rwzi Bath, renovatie sliblijn
Het projectdoel betreft de instandhouding van de slibverwerking op de
rwzi Bath. Hiertoe dienen diverse versleten en verouderde onderdelen te
worden vervangen. Daarnaast bestaat het project uit
capaciteitsuitbreidingen in de sliblijn om te kunnen voldoen aan
vergunningseisen inzake het tegengaan van slibuitspoeling.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Bouwzaken
stemt in met de renovatie van de sliblijn van de rwzi Bath
volgens project 2045 en het daarvoor benodigde
uitvoeringskrediet.
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35.

Aanvraag UVK Overdiepse Polder
In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt de Overdiepse Polder
ingericht om eens in de 25 jaar als meestromende berging te fungeren.
Hiertoe wordt de huidige primaire waterkering verlaagd, een nieuwe dijk
aangelegd en de waterhuishouding aangepast. Als beheerder is het
waterschap bij de voorbereidende activiteiten betrokken. De
voorbereiding eindigt volgens planning in 2011.
Plannen & Projecten
Besloten:
Het waterschap zal in het Bestuurlijk Overleg opteren voor het
feitelijk uitvoeren van de waterkering. Nota aldus aanpassen.
Nagaan toetsingslijst verdeelsluetel 11% kwaliteit en dit
terugkoppelen aan DB-lid Oonicx.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet
voor de begeleiding en advisering in het project Overdiepse
Polder voor de periode t/m 2011

36.

Aanvraag UVK Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)
Goedkeuring uitvoeringskrediet en aangaan overeenkomst met Stichting
GBKN-Zuid voor aanschaf, ingebruikname en onderhoud van de
Grootschalige BasisKaart Nederland. Dit is de meest gedetailleerde
topografische kaart van Nederland, beschikbaar voor het gehele
beheergebied en binnenkort een van de authentieke basisregistraties
voor de overheid. Gebruik door de overheid is dan verplicht. Gebruik
van de GBKN zal de kwaliteit en uniformiteit van de watersystemen
aanzienlijk verbeteren.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Geo
stemt in met:
1. het per 1 januari 2008 beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet van € 90.000,- voor aanschaf, ingebruikname
en onderhoud van de GBKN. Deze investering is in het
investeringsplan 2008-2012 opgenomen voor het jaar 2009,
maar de GBKN is recent voor het gehele beheergebied
beschikbaar gekomen. De initiële aanschafkosten en de
onderhoudskosten zijn structureel lager dan begroot.
2. het sluiten van een overeenkomst met Stichting GBKN-Zuid
voor aanschaf en onderhoud van de GBKN.

37.

Aanvraag UVK rwzi Halsteren, korte termijn maatregelen
De lozingsnorm van de zuivering Halsteren wordt regelmatig
overschreden doordat er slibuitspoeling plaatsvindt vanuit de
nabezinktank. Over enkele jaren wordt de zuivering naar aanleiding van
de uitkomst van de OAS-studie aanzienlijk aangepast/uitgebreid. De
frequente overschrijding van de lozingsnorm kan relatief snel
voorkomen worden door een drietal maatregelen te nemen. Door deze
maatregelen op korte termijn te treffen, wordt voorkomen dat de
lozingseis nog jaren wordt overschreden.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de realisatie van de korte termijn maatregelen op
de rwzi Halsteren en stelt daartoe een uitvoeringskrediet
beschikbaar.
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Bouwzaken

38.

39.

Aanvraag aanvullend UVK oplossen wateroverlast Oudeweg
Aanleiding voor het project is dat er wateroverlast problemen zijn
voorgekomen in de watergang langs de Oudeweg te Lage Zwaluwe. Met
name op 10 en 11 september 2005 is er extreem veel neerslag gevallen
en zijn ook delen van de kern van Lage Zwaluwe onder water komen te
staan. Door het waterschap is aan de bewoners en gemeente toegezegd
prioriteit te geven aan het uitvoeren van de benodigde maatregelen om
wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Met dit pakket van
maatregelen kan de frequentie van optreden van wateroverlast worden
beperkt.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het
neemt kennis van het beschikbaar stellen van een aanvullend
uitvoeringskrediet voor het oplossen van de wateroverlast in
Lage Zwaluwe.
Aanvraag aanvullend UVK wateroverlast Vosdonk
In december 2005 heeft Grontmij een studie uitgevoerd naar aanleiding
van de wateroverlast op industieterrein Vosdonk-zuid. De conclusie van
de studie is dat de wateroverlast kan worden teruggedrongen door
middel van de aanleg van een automatische stuw benedenstrooms van
een bestaande retentievoorziening. De retentievoorziening wordt
hierdoor aanzienlijk beter benut (5.500 m³ extra berging). In het AB
van 6 december 2006 is reeds een uitvoeringskrediet beschikbaar
gesteld voor de uitvoering. De aanbesteding wijst echter uit dat een
aanvullend krediet benodigd is.
Besloten:
Extra retentie meetellen met waterbergingsha’s.
Agenderen voor de AB-commissie B&O.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met een aanvullend uitvoeringskrediet voor de
realisatie van een automatische stuw op industrieterrein
Vosdonk te Etten-Leur

40.

Conceptagenda AB 3 oktober 2007
Besloten:
Agendapunt 12 en 13 omdraaien.
Agendapunt 14 plaatsen eventueel voor rondvraag.
Het DB stemt in met de concept-agenda (aangepaste versie).

41.

Rondvraag

42.

Regio Oost

Concernstaf
Regio Midden

Concernstaf

Haven Breda
Besloten: binnenkort hierover gesprek met wethouder Willems.

Dijkgraaf

Nederlandse Waterschapsbank-gelden
Besloten: nadenken over inzet.

FEZ

Calamiteitenreserve
Besloten: Nagaan of deze reserve voldoende is.

FEZ

Sluiting om 13.15 uur
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