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Besluitenlijst d.d. 22 januari 2008
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 8 januari 2008
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.
b.
c.
d.

Tweede Bestuursovereenkomst
Grondaankoop waterdoelen
Oude Maasje
Mondelinge mededeling inzake opdrachtverlening
Projecten onderzoek

Besloten:
•
Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.
•
De getekende Tweede Bestuursovereenkomst wordt ter
kennis gebracht van het AB van 2 april 2008.

Concernstaf

4.

Ingekomen stukken
a. Brief Ministerie Verkeer en Waterstaat
“Internetstemmen bij de waterschappen”.
b. Brief waterschap Hollandse Delta (nieuwe secretarisdirecteur).
c. Brief provincie Noord-Brabant “Herbenoeming
landinrichtingscommissie Zundert”.
d. Brief Waterlandstichting “Naheffingsaanslag”.
e. Brief provincie Noord-Brabant “adviesnota switch
transactie”.
f. E-mail bericht Bestuurders bijeenkomst Het
Waterschapshuis d.d. 17 april 2008
Besloten:
•
Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.
•
Ad d “Brief Waterlandstichting’: nagaan hoe e.e.a. uitpakt Concernstaf
voor het waterschap en of hier een voorziening voor is
getroffen.
Concernstaf
•
Ad f “E-mail bericht Bestuurders bijeenkomst Het
Waterschapshuis”: dijkgraaf, J. Coppens, C. Coppens, P.
Oonincx en secretaris-directeur zullen de bijeenkomst
bijwonen.

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a.
b.
c.
d.

Verslag overleg BMF/terreinbeheerders en NBWB d.d.
9 november 2007
Verslag vergadering Bestuur NBWB d.d. 1 november
2007
Verslag vergadering Bestuur NBWB + GS d.d. 15
november 2007
Verslag vergadering Bestuur NBWB + ZLTO d.d. 9
november 2007

6.

Wateropgave gemeente Breda
Betreft het informeren over de wateropgave voor de gemeente Breda en
het verzoek om akkoord te gaan ter zake van de inzet om de
weergegeven maatregelen uit het uitvoeringsprogramma en de
gemeentelijke wateropgave volgens de weergegeven afspraken uit te
voeren.
Besloten: het DB gaat akkoord met de notitie gemeentelijke
Regio Midden
wateropgave Breda en het uitvoeringsprogramma waterplan
Breda en de aan beide notities verbonden acties.

7.

Ontwerp interimstructuurvisie Noord-Brabant
In december 2007 lagen de Ontwerp Interimstructuurvisie NoordBrabant en de Paraplunota ruimtelijke ordening ter inzage. Deze twee
nota’s gaan het huidige streekplan uit 2002 voorlopig vervangen onder
de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Hoewel het om het opnieuw
opschrijven van bestaand beleid gaat, zijn er toch een paar aspecten die
een zienswijze van het waterschap rechtvaardigen. Gelet op de
ongunstige inspraaktermijn is de zienswijze onder voorbehoud van
goedkeuring achteraf van het DB reeds verstuurd omdat het niet
mogelijk was de zienswijze vooraf in het DB te kunnen behandelen.
Besloten: het DB stemt alsnog in met de ingebrachte zienswijze
SBO Beleid
op de Ontwerp Interimstructuurvisie Noord-Brabant en de
Paraplunota ruimtelijke ordening.

8.

Aanvraag UVK ten behoeve van korte termijnmaatregelen rwzi Baarle
Nassau
De rwzi Baarle-Nassau is op meerdere punten toe aan groot onderhoud
en daarom is najaar 2006 een renovatieproject gestart. De benodigde
maatregelen zijn uitgewerkt, echter voorjaar 2007 ontstonden nieuwe
inzichten voor rwzi Baarle-Nassau (OAS en samenvoeging met rwzi
Chaam) en is het project tijdelijke geparkeerd. Voorstel is om in 2008
alleen het urgente gedeelte (korte termijnmaatregelen) uit te voeren,
waarvoor uitvoeringskrediet wordt gevraagd. De overige maatregelen
worden in combinatie met ontwikkelingsinvesteringen op een later
moment gerealiseerd.
Besloten: het DB stemt in met de scopewijziging en kent een
uitvoeringskrediet toe voor de korte termijnmaatregelen op rwzi
Baarle-Nassau.

Bouwzaken

9.

Aanvraag UVK groot onderhoud defosfatering rwzi Bath
De ruim 10 jaar oude defosfateringsinstallatie op de rwzi Bath vertoont
steeds meer problemen waardoor de fosfaatverwijdering onder druk
staat. Het project beoogt de vervanging van de meest kritische
onderdelen van de defosfatering om daarmee de bedrijfszekerheid veilig
te stellen.
Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde realisatie van
Bouwzaken
project 2085, groot onderhoud defosfatering rwzi Bath en stelt
daartoe een uitvoeringskrediet beschikbaar.

10.

Afwijking aanbestedingsbeleid werkzaamheden ten behoeve van de pilot
Waardenkaart
Agendapunt vervallen

11.

Buitendijks bouwen
Agendapunt vervallen

12.

Buitendijks bouwen gemeente Moerdijk
Agendapunt vervallen
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13.

Benoeming stembureau
Benoeming van de leden van het stembureau door het dagelijks bestuur
voor de bestuursverkiezingen 2008. Tevens aanwijzing rekeningnummer
ten behoeve van registratie aanduiding belangengroeperingen en
indiening kandidatenlijst. Ook aanwijzing extra tijdvakken voor
kandidaatstelling. Het DB besluit tevens over een vergoeding voor de
leden van het stembureau.
Besloten: het DB stemt in met benoeming van de leden en
Projectleider
verkiezingen
plaatsvervangende leden van het stembureau overeenkomstig
bijgevoegd besluit. Het DB stemt in met de aanwijzing van het
rekeningnummer 63.67.59.229 ‘Waarborgsommen
Bestuursverkiezingen 2008 Waterschap Brabantse Delta”. Het
DB wijst de tijdvakken 10 tot en met 12 en 15 september 2008
als extra tijdvakken ten behoeve van de kandidaatstelling. Het
DB kent de daarvoor in aanmerking komende leden van het
stembureau een vergoeding toe van € 75,-- per vergadering en
een kilometervergoeding conform SAW-regeling.

14.

Benoeming secretaris commissie bezwaarschriften
Door het vertrek van de huidige secretaris mevrouw F. van Boxtel naar
een nieuwe werkgever is er een vacature ontstaan. Inmiddels is er door
middel van inhuur een nieuwe secretaris gevonden de heer drs. B.
Kobben. Overeenkomstig de Verordening Bezwaren wijst het DB de heer
Kobben aan tot secretaris van de Commissie Bezwaarschriften.
Besloten: het DB wijst de heer drs. B. Kobben aan tot secretaris
Concernstaf
van de Commissie Bezwaarschriften conform bijgevoegd besluit.

15.

Bezwaarschrift Marijnissen
Op verzoek van DB-lid Van der Aa.
Besloten: Het DB stemt in met het ontvankelijk, het gedeeltelijk
gegrond verklaren van het bezwaar en het vergoeden van de
proceskosten. Hiermee neemt het dagelijks bestuur het advies
van de Commissie Bezwaarschriften over. Daarnaast stemt het
DB in met het niet handhavend optreden tegen het andere
gedempte oppervlaktewater.

16.

Kadernota
Presentatie door de heer H. van Stokkom.

Nota’s ter besluitvorming voor het AB
Er zijn geen nota’s ter besluitvorming voor het AB.
17.

Rondvraag
Persbericht inzake tarieven
Besloten: Bij de Unie nagaan of hierover nog een landelijke
reactie op komt.

18.

Sluiting om 11.31 uur
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Handhaving

