Nummer : *07I000215*
Barcode : *07I000215*

Besluitenlijst d.d. 23 januari 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Besluitenlijst d.d. 9 januari 2007
Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.

3.

Mededelingen
a.

Relatie faunabeheereenheid en het faunabeheersplan
van de provincie
Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
b. Samenwerkingsovereenkomst DLG
Besloten:
•
In de komende adviesnota aandacht nog voor het
volgende: Staat het aanbestedingsbeleid dit contract met
DLG toe en is eenzelfde constructie met ZLTO-advies
mogelijk?
•
Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

c. Stand van zaken procedures Natura 2000
Besloten:
•
In de Voorjaarsnota 2007 aandacht voor de relatie KRW,
NBW en Natura 2000.
•
Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.
4.

Ingekomen stukken
a. Nieuwsbrief waterschapverkiezingen
b. Beleidsbegroting
c. Sanering risicovolle riooloverstorten
d. Diverse uitnodigingen
Besloten:
•
Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.
•
4b en 4c ter kennis brengen van AB.

Plannen en
Projecten

SBO Beleid

Concernstaf

5.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
Besloten: notitie opheffen ORLG te zijner tijd voorleggen aan DB. Secretaris-Directeur

6.

Regiocommissies
Er zijn geen verslagen ontvangen.

7.

Disciplinaire maatregel (vertrouwelijk)
Besluitvorming over een disciplinaire straf in de vorm van een
schriftelijke berisping.
Besloten: het DB besluit disciplinair te straffen in de vorm van
een schriftelijke berisping conform art. 7.1.2 lid 1 sub a SAW.

P&O

8.

Rapport tussentijdse controle 2006 accountant
In de periode van eind september/begin oktober hebben de accountants
van Deloitte de jaarlijkse interim controle uitgevoerd. In bijgaande
rapportage geven zij hun bevindingen weer. Uit deze controle vloeien
diverse acties voort voor de organisatie teneinde efficiënter en
effectiever te kunnen werken en om er voor zorg te dragen dat er geen
middelen ongeautoriseerd het waterschap verlaten.
Besloten:
FEZ
•
Het DB neemt kennis van de rapportage tussentijdse
controle van Deloitte en het uitzetten en/of opvolgen van
de genoemde acties.
•
Het DB vraagt aandacht voor voortgang prestatieindicatoren en voortgang eigendommenregistratie.

9.

Ondertekening convenant “Schoon water voor Brabant”
In het project "Schoon water voor Brabant" van Brabant Water werkt
het waterschap mee aan het terugdringen van het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen in zeer kwetsbare
grondwaterbeschermingsgebieden. Voor de doelgroep gemeente is het
de bedoeling om in een convenant vast te leggen dat uiterlijk 2012 het
niveau Zilver op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer behaald wordt.
Convenantpartners hierbij zijn de provincie, Brabant Water, het
waterschap en de gemeente. Deze doelstelling past in het reeds
bestaande beleid van het waterschap.
Besloten: het DB stemt in met de inhoud van het convenant
"Schoon water voor Brabant", welke gericht is op vermindering
van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en
machtigt de dijkgraaf om het convenant te ondertekenen.

SBO Beleid &
WW vergunningen

10.

Aanvraag aanvullend UVK Gemaal Hollandsch Diep – aanpassing
pompen (Adviesnota aan het AB)
Betreft het verkrijgen van een aanvullend uitvoeringskrediet voor het
maximaal benutten van de effluentleiding tussen rwzi Nieuwveer en
gemaal Hollandsch Diep door middel van het aanpassen van een tweetal
pompen van gemaal Hollandsch Diep en de bijbehorende
pompenregeling. De maatregel geeft een besparing op de
energiekosten.
Bouwzaken
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het toekennen van een aanvullend
uitvoeringskrediet voor het toerengestuurd maken van een twee
pompen van gemaal Hollandsch Diep.

11.

Bezwaarschrift Van Puijfelik B.V. te Breda
Besluitvorming op een bezwaarschrift tegen een beschikking
spoedeisende bestuursdwang met kostenverhaal.
Besloten:
•
Het DB stemt in met het besluit tot het ongegrond
verklaren van het bezwaar en het in stand laten van de
bestuursdwangbeschikking overeenkomstig het advies
van de Commissie Bezwaarschriften.
•
Het DB verzoekt om een adviesnota hoe in geval van
calamiteiten of rampen burgers/bedrijven op een andere
manier kunnen worden bejegend dan bestuursrechtelijk.
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Handhaving

12.

Bezwaarschrift van mevrouw Mathon-Van Vlijmen en de Vereniging
Landschapsbehoud in Prinsenbeek (V.L.I.P.)
Besluitvorming op eerder ingediende bezwaren naar aanleiding van de
uitspraken van de Rechtbank en de Raad van State.
Besloten:
•
motivering op enkele punten aanscherpen, daarnaast op
JZ
enkele plaatsen namen wijzigen in functies.
•
het DB stemt in met het gedeeltelijk gegrond verklaren
van de bezwaren voor zover het gaat om de motivatie van
de oorspronkelijke ontheffing. De ontheffing was
onvoldoende gemotiveerd.

13.

Melding schade persleiding inclusief voorstel aanpak en onderbrengen
kosten
Aan de persleiding Zevenbergen is direct naast het AWP-persstation
Moerdijk schade ontstaan. Na provisorisch herstel geldt, in afwachting
van leveranties, een afvoerbeperking. Om deze beperking zo kort
mogelijk te laten duren wordt een versnelde aanpak van het definitieve
herstel voorgesteld. Voorts wordt een voorstel gedaan over de
bekostiging van het herstel.
Besloten: het DB stemt in met de versnelde aanpak van dit
herstel, het voorstel de herstelkosten voor te schieten uit de
“calamiteiten-pot” en deze kosten na uitvoering onder te
brengen in een nog aan te vragen krediet voor project 2039
“civiele revisie van AWP en persstations.”

14.

Rondvraag
4% lastenstijging en bestuursprogramma
Besloten: De secretaris-directeur zal het AB-lid Van Bavel hier
per e-mail over informeren.
Droogtecalamiteit
Besloten: Nagaan voortgang actiepunten (zowel korte als
langere termijn) voortvloeiende uit calamiteit Droogte 2006.

15.

Bouwzaken

Secretaris-directeur

Sectorhoofd W&W

EHS en grondafgraving
Besloten: nagaan voortgang adviesnota in deze.

SBO Beleid

AB-vergadering 26 januari 2007
Besloten: Via e-mail de AB-leden verzoeken hun afwezigheid te
willen melden zodat op voorhand het vergaderquorum kan
worden beoordeeld.

Concernstaf

Sluiting om 10.30 uur
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