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Besluitenlijst d.d. 21 november 2006
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 7 november 2006
Besloten:
•
Nagaan door welke organisatie in een EHS de
afgravingskosten worden gedragen.
•
het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.

verpachting van (compensatie)grond voor realisatie van
waterdoelen

SBO Beleid

Plannen &
Projecten

Besloten:
•
Nagaan of de voorgestelde wijze van eenmalige verpachting
en verlenging niet in strijd is met de artikelen 12, 70 en 63
van de Pachtwet.
•
Het waterschap zal de grond bij inschrijving verpachten aan
de hoogste inschrijver middels eenmalige pacht. De
eenmalige pacht zal worden aangegaan voor de periode van
1 jaar en een dag (de wettelijke mogelijkheid) en wordt ten
hoogste twee maal telkens voor eenzelfde periode verlengd/
aangegaan met dezelfde pachter voor een gelijke pachtprijs.
Daarna vindt opnieuw inschrijving plaats.
b. Beleidsontwikkeling water vasthouden in de haarvaten
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

SBO Beleid

c. Planning juridisch instrumentarium waterberging
Besloten: Juridisch instrumentarium waterberging in de
regiocommissies bespreken tussen medio januari 2007 en einde
februari 2007.

SBO Beleid

d.

Terugkoppeling van het baggerbeleid van waterschap
Brabantse Delta in relatie tot de blauwalgenproblematiek
Besloten: nagaan of er een relatie is te leggen tussen baggeren en
het voorkomen van blauwalgen. Situatie monitoren en het DB te
zijner tijd informeren over de uitkomsten.
e.

Sectorhoofd
W&W

Relatiefaunabeheereenheid en het faunabeheersplan van de
provincie
Besloten: Het DB verzoekt om de relatie waterschap met de
SBO Onderzoek
faunabeheereenheid nader te verkennen cq. met elkaar in contact te
komen om te bekijken of er in dit kader wederzijds voordeel is te
behalen.
SBO Beleid
f. Plan van aanpak regionale keringen
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

g. Verslagen AB-commissies
Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud
Besloten: Het DB neemt het verslag voor kennisgeving aan.
Verslag AB-commissie Beleid en Investeringen
Besloten:
•
Tekst inzake eenmalige pacht in overeenstemming brengen
met mededeling 3a (hierboven)
•
Nagaan bij de ZLTO of er inzake melkwaswater in IBA’s
onduidelijkheden bestaan. Een en ander na opmerkingen van
de wethouder uit Drimmelen. Zonodig aktie ondernemen in
samenwerking met B&W gemeente Drimmelen.
•
Naar aanleiding van aanvraag UVK voor het gebiedsgericht
ontwikkelingsproject Het Merkske wordt de dijkgraaf
verzocht contact op te nemen met de heer J. van Rheenen
over het aankopen van grond (EHS) in natte natuurparels.
•
Het DB neemt het verslag voor kennsigeving aan.
Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen
Besloten:
•
De adviesnota Informatieplan 2007 – 2011 wordt
overeenkomstg de opmerkingen in de commissie aangepast.
Aangepaste nota wordt beoordeeld door het DB-lid Dielissen
en de Secretaris-Directeur.
•
Het DB stemt er mee in om het systeem Bijzonder Belonen in
2009 en 2011 te evalueren. Concept-besluit aldus aanpassen.
Aldus wordt ook tegemoetgekomen aan de afspraken in het
GO.
•
Volgende begroting meer grafisch maken en de combinatie
aanbiedingsbrief, adviesnota, begroting in één oogopslag en
de begroting nader bezien.
•
Het DB neemt het verslag voor kennisgeving aan.
4.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia

6.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

7.

Managementletter 2006-4
Het doel van deze notitie is management en bestuur te informeren over de
inhoudelijke en financiële voortgang van de bedrijfsvoering in 2006.
Besloten:
•
Enkele punten verduidelijken en redactionele opmerkingen
aanpassen.
•
Voortgangsrapportage bestuursovereenkomst tussen
provincie en waterschappen agenderen voor DB.
•
het DB stemt in met de managementletter 2006-4 en brengt
deze ter kennis van het algemeen bestuur.
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8.

Legal audit Juridische Kwaliteitszorg en samenvatting stroomlijnrapport
JZ
Het doel van de notitie is om kennis te nemen van de in de rapportage
opgenomen uitkomsten van de legal audit JKZ en afspraken te maken over
de voorgestelde vervolgstappen.
Besloten:
•
het DB stemt in met de uitkomsten van de legal audit JKZ en
de daarin benoemde vervolgacties voor fase 3 van het
totaaltraject. Voorgesteld wordt deze opdracht (fase 3) door
een extern bureau te laten uitvoeren (in nauwe
samenwerking met de organisatie). Bij de genoemde
evaluatie in de 1e helft van 2008 kan dan beoordeeld worden
of en zo ja in welke mate dit structureel extra capaciteit
vergt binnen de organisatie.
•
Ten behoeve van het AB in april 2007 een mededeling maken
over deze legal audit JKZ.

Concerncontroller

9.

Vermogensschade bij ontwikkeling natte natuurparels
Op 22 augustus 2006 is de 'Juridische leidraad ontwikkeling natte natuur'
aan de orde geweest en is besloten volgens deze leidraad te gaan werken
bij het herstel van natte natuurparels. Er moest nog wel nader ingegaan
worden op de vraag hoe om te gaan met vermogensschade en de
vergoedingsregeling voor inkomensschade moet nog worden vastgesteld.
Het voorstel is om vermogensschade mee te nemen tijdens de
onderhandelingen over de vergoeding van inkomensschade, door de
vermogensschade door een taxateur te laten taxeren en de
vergoedingsregeling vast te stellen.
Besloten:
SBO Beleid
•
het DB stemt in met het betrekken van vermogensschade die
ontstaat bij het hydrologisch herstel van natte natuurparels
in de onderhandelingen over de vergoeding van
inkomensschade. De hoogte van de vermogensschade wordt
door een deskundige getaxeerd. Tevens stemt het DB in met
de vergoedingssystematiek voor inkomensschade.
•
Het DB verzoekt ervoor zorg te dragen dat de Juridische
leidraad ontwikkeling natte natuur spoedig en goed (inclusief
terughoudendheid ten aanzien van particulier natuurbeheer)
geïmplementeerd wordt in de organisatie.

10.

Vervallen

11.

Stand van zaken en gezamenlijke visie AFC West-Brabant te Dinteloord
Onder begeleiding van TNO hebben de leden van de stuurgroep hun
belangen in en randvoorwaarden ten aanzien van de ontwikkeling van het
AFC laten bundelen in een visie. Belangrijk geschilpunt binnen de
stuurgroep is de Derriekreek. Daarom is het gewenst de doelstellingen ten
aanzien van de Derriekreek, te weten EVZ (provinciaal
Waterhuishoudingsplan), kreekherstel (Gebiedsplan) en waterlichaam
volgens de KRW te herbevestigen ook al gaan deze ten koste van de
beoogde ontwikkeling van glastuinbouw.
Besloten:
•
het DB neemt voor kennisgeving aan de huidige stand van
zaken omtrent de ontwikkeling van het AFC West-Brabant in
Dinteloord. Daarnaast stemt DB in met de door de stuurgroep
van het AFC opgestelde visie waarin een belangrijk
geschilpunt ten aanzien van de Derriekreek is opgenomen.
Het DB herbevestigt daarom de doelstellingen van het
waterschap met betrekking tot de Derriekreek.
•
De dijkgraaf en het DB-lid Oonincx bepalen na consultatie
met de betrokken ambtenaren of en zo ja welke brief er
uitgaat naar de samenwerkingspartners.
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W&W regio west

Dijkgraaf, DB-lid
Oonincx en W&W
region west

12.

13.

Voortgang project Actief Randenbeheer Brabant 2007-2013
Betreft het informeren van het DB met betrekking tot de voortgang van het
project Actief Randenbeheer Brabant 2007-2013 en het laten instemmen
met het indienen van het project voor ILG-bijdrage bij de provincie
(inclusief eigen cofinanciering).
Besloten: het DB stemt in met het indienen van het project Actief
Randenbeheer Brabant 2007-2013 bij de provincie ten behoeve van
een bijdrage uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en
stemt in met een cofinanciering vanuit het waterschap Brabantse
Delta van € 1,25 mln (voor 7 jaar).
Afvalwaterakkoorden
Gemeenten en waterschap bepalen in goede samenwerking op vrijwillige
basis maatregelen in de afvalwaterketen op de schaalgrootte van de
rioolwaterzuivering (RWZI) met als doel te gaan voldoen aan de
waterkwaliteitsnormen tegen de laagst maatschappelijke kosten. De
riolering van alle gemeenten afvoerend naar één RWZI en die RWZI zelf
fungeert als fysieke eenheid. Deze eenheid functioneert optimaal bij een
integrale bedrijfsvoering in goede samenwerking met de partners. De
bijgevoegde brochure van de Unie en de VNG beveelt permanente
samenwerking aan om tot betere optimalisatie te komen. Doel van het
afvalwaterakkoord is de afspraken met betrekking tot het voorgaande en de
reikwijdte vast te leggen.
Besloten: het DB stemt in met de volgende uitgangpunten voor
afvalwaterakkoorden:
•
Alle gemeenten en het waterschap op de schaalgrootte van
de RWZI sluiten het akkoord;
•
In het akkoord worden minimaal vastgelegd: de
overnamepunten van riolering naar zuivering (kernenbeleid)
en de maatregelen voortkomend uit de optimalisatiestudie
(OAS) met de daarbij behorende kostenverdeling inclusief
planning, financiering, gegevensbeheer, samenwerking;
•
Indien men naar meer dan het minimale doel streeft, leggen
partners vast hoe zij de samenwerking in de sfeer van de
optimalisatiestudies intensiveren, uitbreiden en hoe zij
bijvoorbeeld op de meest doelmatige wijze omgaan met
mutaties in het aanbod van afvalwater en veranderende
wetgeving;
•
Naast het afvalwaterakkoord blijven de aansluitvergunning
en de WVO-vergunning bestaan. Op termijn wordt gedacht
(indien wordt voldaan aan: wettelijke mogelijkheden, goede
samenwerking, monitoring afvalwatergegevens) aan één
vergunning voor de gehele afvalwaterketen op de schaal van
de RWZI.
•
Het DB maakt ‘minimaal plus’ tot inzet van de
onderhandelingen met een terugvaloptie op ‘minimaal’.
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Vergunningen

SBO Beleid

14.

Strategische verkenning
het waterschap bevindt zich in een fase van grote doelgerichtheid op
waarmaken van het bestuursprogramma, met een sterke focus op
uitvoering en efficiency/effectiviteit (onder andere stroomlijnen). Hierdoor is
er relatief weinig ruimte en aandacht voor echte vernieuwing/innovatie,
anticiperen op de toekomst en de verdere ontwikkeling van ‘van buiten naar
binnen denken’ en ‘out of the box’ denken. Met het oog op de
ontwikkelingen in onze omgeving en de gang naar een nieuw
bestuursprogramma, is het nodig dit het komende jaar steviger op de
agenda te krijgen. De strategische verkenning heeft als doel dit te doen
door op een methodische wijze creativiteit en nadenken over toekomst de
broodnodige ruimte te geven, zonder dat de huidige focus van de
organisatie verloren gaat. Als methodiek wordt ‘Scenario ontwikkeling’
toegepast.
Besloten:
•
het DB stemt in met het uitvoeren van een Strategische
Sectorhoofd SBO
Verkenning en het vrijmaken van de benodigde capaciteit en
middelen daarvoor.
•
Het DB verzoekt kritisch te zijn ten aanzien van de
tijdsbesteding en bezien of dit niet geconcentreerder kan.

15.

Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer
Om de blauwalgenproblematiek van het Volkerak-Zoommeer op te kunnen
lossen, is er een planstudie uitgevoerd. Er is zowel een zoete als een zoute
variant onderzocht. De uitkomst van de studie is, dat verzilten met water uit
de Oosterschelde de enige oplossing is om de blauwalgen te bestrijden. Dit
leidt echter niet tot een goede waterkwaliteit, maar wordt als tussenstap
door Rijkswaterstaat als acceptabel geacht. Een zout Volkerak-Zoommeer
heeft gevolgen voor het water- en scheepvaartbeheer in
West-Brabant. Komende maanden vindt een eerste besluitvorming plaats in
het BOKV.
SBO Beleid
Besloten: het DB herbevestigt de bestuurlijke uitgangspunten ten
aanzien van de uitkomsten van de Planstudie:
Als het Volkerak-Zoommeer zout wordt, wordt geadviseerd om
hiermee akkoord te gaan onder de voorwaarden, dat er een
alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw komt vanuit
het Hollands Diep (via Roode Vaart of Amer), dat er een adequate
oplossing gerealiseerd wordt voor de zoutbestrijding bij de sluizen
en dat er een goede waterkwaliteitssituatie ontstaat in de
Binnenschelde.

16.

Overzicht beleid waterschap
Een overzicht wordt gegeven van het huidige en in ontwikkeling zijnde
beleid van het waterschap op de terreinen van waterbeheer,
zuiveringsbeheer, financiën, middelen, management, organisatie en
bestuur.
Besloten:
•
het DB neemt kennis van het overzicht van het huidige en in
ontwikkeling zijnde beleid van het waterschap, van het
plaatsen ervan op Waterweb (Intranet) en van het actueel
houden van het overzicht.
•
Nagaan of ‘waterlopen op orde’ een inspraakprocedure heeft
gevolgd.

17.

Prijsbeleid grondaankopen (vertrouwelijk)
Betreft voorstellen om de aankoop van gronden voor het
bestuursprogramma verder te versnellen.
Besloten: het DB stemt in met inbrengen van het geschetste
prijsbeleid in het provinciale grondoverleg.

18.

Rondvraag

19.

Sluiting om 12.25 uur
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