Vergadering dagelijks bestuur
d.d. 6 november 2007
Agendapunt 2

Nummer : *07I002898*
Barcode : *07I002898*

Besluitenlijst d.d. 23 oktober 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

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

3.

Mededelingen
a.
Stand van zaken knelpuntenanalyse
Besloten: overzicht maken van klachten,
aansprakelijkheidsstellingen etc. gericht aan het algemeen
bestuur.
b.
Stuwen Bovenmark
c.
Regionaal bestuursakkoord waterbodems Maasstroomgebied
d.
Gebieds-/themacontract Actief Randenbeheer Brabant 2007-2013
e.
Watertoets
f.
Verdaging bezwaarschriften
g.
Verdaging bezwaarschrift P&O
h.
Watersysteemrapportage (voorheen jaarverslag)
Besloten: Check bij de deelnemers van het klantenoverleg naar
het product.
i.
Verspreiding bruinrot in 2007
Besloten: Het DB zal de situatie het komende half jaar actief
volgen.
Besloten: Het DB neemt de overige mededelingen voor
kennisgeving aan.

4.

Ingekomen stukken
a.
Brief de heer Van der Burg en DB antwoord inzake
onkostenvergoeding.
b.
Brief de heer Van der Kallen aan het college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord Brabant en aan Hare Majesteit de
Koningin der Nederlanden p/a Minister van Verkeer en Waterstaat
c.
Diverse uitnodigingen.
Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

Concernstaf e.a.

SBO Onderzoek
SBO Onderzoek

5.

6.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Besprekingsverslag Binnenpolder Terheijden 18 september 2007
Besloten: Nagaan of de actie inzake de 2 vragen aangaande
bruikbaarheid instrumentarium (toegepast model) ten aanzien
van bereikbaarheid van de percelen en schade vanwege
inundatie loopt, en hierover terugrapporteren aan het DB.
b. Verslag Uniecommissie Waterketens en Emissies
c. Verslag Uniecommissie waterkeringen
Besloten: Watervisie van het Verkeer &Waterstaat rondsturen
aan DB-leden.

Regiocommissies
a. Verslag commissievergadering regio Midden d.d. 15 augustus en
2 oktober 2007
b. Verslag commissievergadering regio West d.d. 2 oktober 2007
c. Verslag commissievergadering regio Oost d.d. 1 oktober 2007
Besloten: Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.
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Plannen & Projecten
/ SBO Beleid

SBO Beleid

Nota’s ter besluitvorming voor het DB
7.

Bezwaarschrift inzake schapenbeweiding
Besluitvorming op bezwaarschriften inzake verleende ontheffingen voor:
- het gebruik van de Amerdijk (schapenbeweiding) en een daarmee
samenhangende bestuursdwangaanschrijving; en,
- het gebruik van de Amertakdijk (hooiwinning) en een daarmee
samenhangend besluit om het onderhoud van de dijk bij bezwaarmaker
weg te leggen.
Juridische Zaken
Besloten:
•
het DB stemt in met gedeeltelijke gegrondverklaring van
de bezwaren met betrekking tot zowel de Amerdijk als de
Amertakdijk conform de bijgevoegde besluiten.
•
Nagaan waarom de voorschriften 1.4, 2.2 en 3.4
ongegrond zijn in plaats van niet-ontvankelijk.

8.

Bezwaar tegen ongevraagd ontslag (Vertrouwelijk)
Besloten: het DB besluit tot het ongegrond verklaren van het
bezwaar en tot handhaving van het bestreden besluit,
overeenkomstig het advies van de Bezwarenadviescommissie.

P&O

9.

Beslissing op bezwaar inzake bedrijfsauto (Vertrouwelijk)
Besloten: het DB stemt in met het niet ontvankelijk verklaren
van het bezwaar.

P&O

10.

Keuze aansturingsmodel project invoering Waterschapswet
Besloten: In principe wordt alles besloten door het nieuwe AB
behalve wanneer uit de wet en regeling voortvloeit dat het
besluit in 2008 moet vallen.

Concernstaf

11.

Onderhoud van schouwsloten door het waterschap
Betreft het nemen van een beslissing over een voorstel vanuit de ZLTO
over het overnemen van de onderhoud van schouwsloten van agrarische
bedrijven door het waterschap.
JZ
Besloten: Aangehouden.
SBO Beleid

12.

Brief provincie inzake Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(WABO)
Het dagelijks bestuur kennis te laten nemen van de wijze waarop de
provincie Noord Brabant met gemeenten en waterschappen wil
samenwerken om invulling te geven aan de WABO en hierover een
standpunt in te nemen ten behoeve van het bestuurlijk overleg GSBond.
Besloten: het DB stemt voor de korte termijn in met het
voorkeursmodel 2 (3), waarbij het waterschap als adviseur van
de provincie (Wabo-bevoegd gezag) de uitvoering van de
vergunningen- en handhavingstaak met betrekking tot indirecte
lozingen verzorgt. Voor de langere termijn stemt het DB in met
het verder onderzoeken van één gezamenlijke overheidsdienst
voor de uitvoering van deze taken. Dit standpunt wordt
ingebracht in het eerstkomend overleg GS-Bond.
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Concernstaf

13.

14.

15.

15.a

16.

Instellen Schadecommissie Waterberging
Instellen van een schadecommissie voor het behandelen van verzoeken
om nadeelcompensatie op basis van het juridisch instrumentarium
waterberging.
Besloten: het DB stemt in met:
•
Het instellen van een Schadecommissie waterberging;
•
Het benoemen van Prof. mr. P.C.E. van Wijmen als voorzitter
van deze commissie en het benoemen W.M. van der Doelen,
Ir. C.W.J.M. van der Vleuten als leden van deze commissie;
•
De benoemingsperiode gelijk te laten lopen aan de
zittingsduur van het waterschapsbestuur, dus de
commissieleden vooralsnog te benoemen tot 1 januari 2009
met de mogelijkheid van herbenoemen voor een periode van
telkens vier jaar;
•
Als secretaris van de commissie aan te wijzen ambtenaren
van het waterschap met de functie van ‘juridisch
beleidsmedewerker’;
•
Het vaststellen van de omschreven onkostenvergoeding.
Verdeling Kosten grondverwerving EHS
Betreft het verkrijgen van goedkeuring over de kostenverdeling tussen
provincie en waterschap voor het verwerven van gronden binnen de
ecologische hoofdstructuur (EHS).
Besloten: het DB stemt in met het voor rekening van het
waterschap laten komen van de meerkosten bovenop de
reguliere agrarische verkeerswaarde van EHS gronden buiten
natte natuurparels die ingezet gaan worden voor beek-&
kreekherstel en waterbergingsprojecten.
Opdrachtverlening hydrobiologisch meetnet 2008
Instemming verkrijgen van het dagelijks bestuur om in afwijking van
het aanbestedingsbeleid de opdracht voor het hydrobiologisch meetnet
2008 rechtstreeks op te dragen aan het adviesbureau
Grontmij/AquaSense in plaats van drie offertes op te vragen.
Besloten: het DB stemt in met het opvragen van 1 offerte bij
Grontmij/AquaSense voor de diensten met betrekking tot het
hydrobiologisch meetnet voor Brabantse Delta in 2008, in
afwijking van het aanbestedingsbeleid.
Aanpassingen ten behoeve van scheepvaart Mark en Dintel
Het vragen van toestemming om voor een projectonderdeel af te wijken
van het aanbestedingsreglement.
Besloten: het DB stemt in met het één op één aanbesteden van
de verzwaring van het geleidewerk ter bescherming van de ICspoorbrug ten noorden van Breda.

JZ / SBO Beleid

Plannen & Projecten

SBO Onderzoek

Bouwzaken
Regio Midden

Aanvulling bestuurlijke vertegenwoordiging gebiedsprojecten
De gemeente Breda heeft gevraagd om meer aandacht vanuit het
projectmanagement en het bestuur van Brabantse Delta voor de
ontwikkelingen in het gebied Molenleij. Verder zijn binnen de organisatie
de verantwoordelijkheden voor gebiedsprojecten herverdeeld.
Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde wijzigingen in het Plannen & Projecten
management van de gebiedsprojecten en de integrale
gebiedsanalyses en wijst DB-lid Anke Dielissen aan als
bestuurlijke vertegenwoordiger bij de IGA's
Rooskensdonk/Hoge Vught en Molenleij .
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17.

18.

19.

20.

Ondertekening intentieverklaring Mainportcorridor Zuid
Het Rijk heeft het initiatief genomen tot het Project Mainportcorridor
Zuid (PMZ). Doel is een integrale aanpak van ruimtelijke ordening en
mobiliteit in de corridor Rotterdam - Antwerpen. Daarbij streeft het Rijk
naar oplossingen waarbij overheden samenwerken met private partijen
en maatschappelijke organisaties. Aan de exploitatie en realisatie van
infrastructuur zullen ook groene, blauwe en rode ambities worden
gekoppeld.
Besloten:
•
Nagaan of in de tekst het woordgebruik extensieve
grondgebruik kan worden gewijzigd in: grondgebonden
grondgebruik en zo ja, dan laten doorvoeren.
•
het DB stemt in met ondertekening door het waterschap
van de Intentieverklaring Mainportcorridor Zuid.
Notitie leggerbeleid
Vooruitlopend op de vaststellingprocedure voor de diverse te
onderscheiden leggers is aangegeven wat de doelstellingen, onderdelen
en actualisatie-frequentie is. Voor wat betreft de legger
oppervlaktewater zijn de uitgangspunten al voor een belangrijk deel
gedefinieerd in de vastgestelde beleidsregel "Waterlopen op orde".
Uitgangspunten voor de overige leggers vloeien voort uit bestaande
wet- en regelgeving.
Besloten:
•
het DB stemt in met de notitie leggerbeleid.
•
Het DB verzoekt voorts tempo te maken in deze.
Vaststelling wijziging Besluit Informatiebeheer waterschap Brabantse
Delta
Voorgesteld wordt de 1e wijziging Besluit Informatiebeheer vast te
stellen. De wijziging betreft de aanwijzing van het Regionaal Archief
Tilburg als archiefbewaarplaats en het verwijderen van de
archiefbewaarplaats in de regio Oost.
Besloten: het DB stemt in met de vaststelling van de 1e wijziging
van het Besluit Informatiebeheer waterschap Brabantse Delta.

SBO Beleid

Plannen & Projecten

RAB

DB-standpunt inzake 5e lijn SNB & deadline
Aan het AB is toegezegd in de aandeelhoudersvergadering van de SNB
in novemer a.s. te verzoeken een deadline aan te geven met betrekking
tot het invullen van de gestelde (aanvullende) randvoorwaarden voor de
5e lijn..
Besloten:
Concernstaf
•
het DB stemt in met het inbrengen van het AB-verzoek
tot het stellen van een deadline in de
aandeelhoudersvergadering van de SNB en het verzenden
van bijgevoegde concept-brief aan de SNB vooruitlopend
op de aandeelhoudersvergadering.
•
Uitgaande brief wordt ter kennis gebracht van het AB.
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21.

22.

23.

Inrichtingsplan fase 1 Moseven-Heiloop
Het waterschap heeft een concept-inrichtingsplan opgesteld voor fase1
van het gebied Moseven-Heiloop. Dit gebied ligt op het zuidelijk deel
van de Brabantse Wal nabij Ossendrecht en maakt deel uit van het
project: "Duurzame herinrichting enclave Jagersrust". Het
inrichtingsplan is geënt op de toekomstvisie Moseven-Heiloop en de
Inrichtingsvisie Jagersrust die eerder in 2005 zijn geschreven. De
maatregelen hebben betrekking op het maken van een natuurlijke
aansluiting van de Heiloop op het Moseven, het ecologisch inrichten van
de Heiloop (1 km), herstel van het Moerven (2 ha) en aanleggen van
een omleidingsloot.
Besloten:
•
het DB stemt in met het vaststellen en ter inzage leggen
van het concept-Inrichtingsplan fase 1 Moseven-Heiloop.
•
Voorlichtingsavond en folder in de eerste helft van de
inspraakperiode organiseren.
Inrichtingsplan Oude Leij gedeelte Gilzerbaan – Piusoord (projectgebied
De Leijen)
Het waterschap heeft voor het gedeelte Gilzerbaan - Piusoord van de
Oude Leij een (ontwerp) inrichtingsplan opgesteld. Het plan is
vooruitlopend op de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) tot stand gekomen
(‘altijd-goed-maatregel’). Met de uitvoering van dit plan worden in de
tweede helft van 2008 de volgende doelen uit het Bestuursprogramma
2005-2008 gerealiseerd: 1.200 m inrichten viswater,
300 m inrichten ecologische verbindingszone en het vispasseerbaar
maken van twee stuwen.
Besloten:
•
het DB stemt in met het vaststellen van het en ter inzage
leggen van het (ontwerp) inrichtingsplan Oude Leij
gedeelte Gilzerbaan - Piusoord, gelegen in het
projectgebied De Leijen.
•
In legenda van de kaart aangeven welke de oude en
welke de nieuwe waterloop is.

Plannen & Projecten

Plannen & Projecten

Inrichtingsplan verdrogingsbestrijding de Matjes
In het projectgebied 10 'Kleine Beek/Aa of Weerijs' ligt het project
'Verdrogingsbestrijding de Matjens'. Het project behelst het verondiepen
en vergraven van een gedeelte van de Kleine Beek, het graven van een
natuurvriendelijke oever en het aanleggen van een tweetal stuwen
waarvan één volledig wordt geautomatiseerd. De gronden waarop de
maatregelen worden genomen zijn voornamelijk in eigendom van
Staatsbosbeheer en het waterschap. Met de eigenaren van de gronden,
waar grondwaterstanden hoger worden, zullen op korte termijn
gesprekken worden gevoerd.
Besloten:
Plannen en
•
het DB stemt in met het voorlopig ontwerp voor het
Projecten
project ‘Verdrogingsbestrijding de Matjens’ en het ter
inzagelegging hiervan voor inspraak. Het DB stemt voorts
in met een kredietverschuiving van € 245.000,- van
project “Inrichting Ecologische verbindingszones
ruilverkaveling Zundert” (10-6753) naar project
‘Verdrogingsbestrijding de Matjens’ (10-6682).
•
Aantal meters op kaartje spoort niet met aantal meters
genoemd in nota, nagaan.
•
Ontheffing van het Peilbesluit ontbreekt bij de juridische
gevolgen.
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24.

Aanvraag UVK verbeteren luchtverdeling rwzi Waalwijk
Op de rwzi Waalwijk moeten aanpassingen worden gerealiseerd aan de
beluchting. Hiermee worden de zuiveringsprestaties verbeterd, wat
nodig is om te kunnen voldoen aan de effluenteisen uit de vergunning.
Besloten: het DB stemt in met toekenning van een
uitvoeringskrediet voor de realisatie van het project verbeteren
luchtverdeling rwzi Waalwijk.

Bouwzaken

25.

Aanvraag UVK rwzi Rijen renovatie waterlijn
Op de zuivering Rijen worden een beperkt aantal urgente renovaties en
wijzigingen uitgevoerd om de bedrijfszekerheid te waarborgen en om te
kunnen voldoen aan de WM-vergunning.
Besloten: het DB stemt in met toekenning van een
uitvoeringskrediet voor de realisatie van “rwzi Rijen renovatie
waterlijn”.

Bouwzaken

26.

Switch transaction (vertrouwelijk)
Besloten:
•
De voorgestelde Switch transaction zal met een
begrijpelijk en eenduidig advies ter besluitvorming
worden voorgelegd aan het AB.
•
Het sectorhoofd Financiën/ICT wordt verzocht aanwezig
te zijn bij de behandeling van de AB-nota in de
Commissie Bestuur en Middelen op 14 november 2007.
•
(Aan het AB zal het volgende worden voorgesteld): Het
AB stemt in met de voorgestelde Switch transaction.

FEZ
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Nota’s ter besluitvorming voor het AB
27.

Planning & Controlcyclus 2008
De planning & control cyclus is grotendeels gelijk aan die van 2007. Ten
aanzien van de P&C producten voorjaarsnota en investeringsplan zijn
een aantal bestuurlijk relevante wijzgingen doorgevoerd. Wat betreft de
planning is een en ander gebaseerd op de inmiddels vastgestelde
bestuursroute. Verder wordt verwezen naar de bijgevoegde P&C-cyclus.
Besloten:
•
De voorgestelde Kadernota zal via de AB-commissie
Bestuur en Middelen naar het AB gaan.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de planning & control cyclus 2008.

Bedrijfsbureau SBO

28.

Begroting 2008
De tarieven op basis van de begroting 2008 blijven binnen het in het
Bestuursprogramma gestelde kader.
De tarieven 2008 worden als volgt:
Waterkwantiteit: ingezetenen € 25,55 per woonruimte;
gebouwd € 0,39 per eenheid economische waarde van € 2.500;
ongebouwd € 20,62 per hectare.
Waterkering: ingezetenen € 6,80 per woonruimte, gebouwd € 0,19 per
eenheid economische waarde van
€ 2.500; ongebouwd € 10,58 per hectare.
Waterkwaliteit: € 49,50 per v.e.
Besloten:
FEZ
•
Nagaan lijstje DB-lid J. van der Aa.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):
het AB stemt in met:
1. de vaststelling van de voorliggende begroting 2008 en neemt
kennis van de meerjarenraming 2009-2012;
2. de onttrekkingen aan de egalisatiereserves van de diverse
taken zoals vermeld in de begroting;
3. de machtiging aan het dagelijks bestuur tot het beschikken
over de post onvoorzien en de machtiging tot het doen van
af- en overschrijvingen;
4. de wijziging van de sleutel vanaf 2007 voor toerekening van
het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank over
taken keringenbeheer, kwantiteitsbeheer en
kwaliteitsbeheer op basis van de nettolasten.

29.

Wijzigingen belastingverordeningen (vaststelling tarieven 2008)
De tarieven 2008 voor de waterschapsomslagen en de
verontreinigingsheffing volgen uit de begroting 2008. De formele
juridische vaststelling van de tarieven 2008 geschiedt door een wijziging
van de omslagverordening en de heffingsverordening.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Belastingen
stemt in met de wijziging van de omslagverordening en de
heffingsverordening.

30.

Aanbestedingsbeleid
Betreft vaststelling van het aanbestedingsbeleid door het algemeen
bestuur.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de Nota Aanbestedingsbeleid waterschap
Brabantse Delta 2006 en het daarin weergegeven
aanbestedingsbeleid.
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Concernstaf

31.

32.

33.

34.

Masterplan MVO
Het algemeen bestuur heeft op 3 oktober de ambitie Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen vastgesteld. In de betreffende nota is
toegezegd dat op 5 december het algemeen bestuur een masterplan
MVO zal ontvangen.
Besloten:
•
Ambitie inzake Internationalisering laten sporen met
nota Buitenlandbeleid.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het
algemeen bestuur stemt in met het toepassen van de
richtlijnen in het masterplan MVO.
Ondertekening tweede bestuursovereenkomst tussen waterschappen en
provincie
Instemming met ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst
tussen waterschappen en provincie voor de realisering van de
wateropgaven in de provincie Noord-Brabant.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met ondertekening van de tweede
bestuursovereenkomst tussen waterschappen en provincie voor
de realisering van de wateropgaven in de provincie NoordBrabant.
Vaststelling wijziging Archiefverordening waterschap Brabantse Delta
Voorgesteld wordt de wijziging van de Archiefverordening vast te
stellen. De wijziging betreft de aanwijzing van het regionaal archief
Tilburg als archiefbewaarplaats en het verwijderen van de
archiefbewaarplaats in de regio Oost.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de vaststelling van de 1e wijziging
Archiefverordening waterschap Brabantse Delta.

Concernstaf

SBO Beleid

RAB

Herijking Buitenlandbeleid
Vanuit het DB 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 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
SBO Beleid
stemt in met het voorstel om het internationale beleid van het
waterschap uit te breiden volgens de geschetste opties B en C en
reserveert daarvoor een jaarlijks bedrag van € 125 000,- op de
exploitatiebegroting. Een belangrijke voorwaarde is dat het
waterschap niet geheel zelfstandig op zoek gaat naar
internationale projecten. Internationale samenwerking wordt bij
voorkeur gestart op verzoek van een vragende partij. Het
waterschap zoekt daarbij samenwerking met ketenpartners en
maakt gebruik van bestaande netwerken op dit gebied.
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35.

36.

37.

Op korte termijn verminderen blauwalgenoverlast
Invulling geven aan de intentie van het DB om op korte termijn tot
zichtbare resultaten in de waterkwaliteit te komen door het nemen van
een investeringsbesluit (uitvoeringskrediet).
Besloten:
•
Redactionele aanpassing inzake De Kuil.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met
§
de voorgestelde maatregelen om blauwalgenoverlast te
reduceren in vijf stadswateren en twee havens voor een
bedrag van € 1,294 mln euro in 2008 uit te voeren, onder
voorbehoud van samenwerking met de gemeente;
het in 2008 uitwerken van maatregelen voor reductie van
blauwalgenoverlast in vijf andere stadswateren ter uitvoering in
2009.
Voorstel KRW maatregelen 2010 t/m 2015; stvaza IP project 7910
Bijlage (brochure) wordt meegestuurd in de nazending
Fase 3 van het kaderrichtlijn water proces is afgerond. Resultaat is een
voorstel voor maatregelen voor de eerste KRW planperiode (2010 t/m
2015). Het voorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met de
betrokken overheden, terreinbeheerders en maatschappelijke
belangenorganisaties. De maatregelen zullen bijdragen aan het
realiseren van de ecologische doelen tegen uiterlijk eind 2027. Het
bereiken van de chemische doelen is lastiger en vooral afhankelijk van
aanvullend Europees/landelijk beleid. De voorgestelde maatregelen
worden haalbaar en betaalbaar geacht.
Besloten:
•
Het volledige rapport wordt aan de AB-leden gezonden.
•
Een gedeelte van het thema-AB van 15 november a.s zal
aan dit onderwerp gewijd worden.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de uitwerking van de voorgestelde
kaderrichtlijn water maatregelen in de concept teksten
van het nieuwe waterbeheerplan (waterschap) en de
KRW stroomgebiedbeheerplannen voor respectievelijk
Maas en Schelde (rapportage aan de Europese
Commissie). Een definitief besluit over de maatregelen
zal in de tweede helft van 2009, na de formele
inspraakronde, worden genomen met de vaststelling van
de nieuwe plannen.
Overdracht muskusrattenbestrijdingsorganisatie
Het verkrijgen van instemming omtrent het voorgestelde
organisatiemodel voor de muskusrattenbestrijding, de bereidheid om als
coördinerend waterschap namens de 3 Brabantse waterschappen de
bestrijding ter hand te nemen en omtrent de voortzetting van de
onderhandelingen over de feitelijke overdracht van provincie naar
waterschappen.
Besloten:
•
Nota hoeft niet ter advisering te worden voorgelegd aan
de regiocommissies, ter kennisneming kan wel.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
spreekt het voornemen uit in te stemmen met het
voorgestelde model (d.w.z. exclusief het deel van Alm en
Biesbosch) voor de muskusrattenbestrijdingsorganisatie
bij delegatie van de bestrijding van provincie naar de
waterschappen en is bereid de bestrijding ter hand te
nemen en op basis daarvan in te stemmen met de
voorbereiding tot feitelijke overdracht.
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SBO Beleid

SBO Beleid

Deze nota gaat pas
na 1 november 2007
(NBWB-overleg)
naar het AB
Plannen & Projecten

38.

39.

40.

41.

Beleidsnota ‘zuiveren met ambitie’
Brabantse Delta is een kostenbewust en efficiënt waterschap. De
ambitie vanuit de zuiveringstaak is het optimaliseren van de
waterketen, waarbij de focus op efficiency wordt gehouden, maar
nadrukkelijk meer aandacht wordt geschonken aan de kernthema’ s
duurzaamheid, betrouwbaarheid en samenwerking. Deze thema’s zijn
ingevuld met een pakket maatregelen op het gebied van
energiebesparing, hergebruik, innovatie en het voldoen aan wet- en
regelgeving (MVO-keurmerk.
Besloten:
•
De secretaris-directeur wordt verzocht te onderzoeken of
het mogelijk is om in de nota ook baten in euro’s aan te
geven.
•
Zinsnede in bijlage over RWZI Chaam aanpassen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met a) de beleidsnota ‘Zuiveren met ambitie’ en
b) een principe-besluit tot het nemen van de beschreven
maatregelen voor de korte en de middenlange termijn.
Inspraaknota en vaststelling definitief ontwerp inrichtingsplan Zwaluws
getij
Het voorlopig ontwerp inrichtingsplan Zwaluws getij heeft gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 4 zienswijzen
binnengekomen. In de bijgevoegde inspraaknota zijn de zienswijzen
verwoord en beoordeeld. Op grond van de beoordeling van de
zienswijzen wordt een wijziging aangebracht in het ontwerp.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het vaststellen van de inspraaknota, de daaruit
voortvloeiende planwijzigingen en het definitief ontwerp
inrichtingsplan Zwaluws Getij.
Stand van zaken Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer
Informatie te geven over de stand van zaken met betrekking tot het
vervolg van de Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer.
Besloten:
•
Aan het AB concept-zienswijze in briefvorm voorleggen
waarin ook wordt ingegaan op 1. watervoorziening
landbouw en 2. verzilting.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
neemt kennis van de stand van zaken inzake Planstudie
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en stemt in met de
voorgestelde zienswijze.
Aanvraag UVK telecommunicatie
Het verkrijgen van een krediet voor de aanschaf van een nieuwe
telefooncentrale.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het ter beschikking stellen van een
uitvoeringskrediet voor de realisatie van een nieuwe telefonieinfrastructuur.
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42.

Vaststellen Sociaal Statuut Delta Waterlab
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2007 is
besloten tot samenvoeging van de laboratoria van waterschap Hollandse
Delta en waterschap Brabantse Delta en is opdracht gegeven aan de
Stuurgroep om een en ander voor te bereiden en uit te werken. Op het
personele vlak betekent dit onder andere dat er een Sociaal Statuut
opgesteld moet worden dat afstemming behoeft met de vakbonden.
Deze afstemming heeft plaatsgevonden in diverse bijeenkomsten van
het Bijzonder Georganiseerd Overleg. Dit heeft in de afrondende
bijeenkomst van het BGO op 11 oktober 2007 geleid tot een
onderhandelaarsakkoord over bijgevoegd Sociaal Statuut.
Besloten:
P&O
•
In de nota de data aanpassen.
•
Nette voorziening treffen op maat voor enkele
probleemgevallen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stelt het bijgevoegde Sociaal Statuut Delta Waterlab vast.

43.

Aanvraag UVK renovatie E-installatie rwzi's Lage Zwaluwe en Willemstad
In het IP is onder nummer 5035 de renovatie van de E-installatie voor
kleine rwzi's opgenomen. Twee kleine rwzi's, te weten rwzi Lage
Zwaluwe en rwzi Willemstad, vallen onder dit project. Beide zuiveringen
voldoen op een aantal punten niet aan de thans geldende normen op
het gebied van veiligheid en bedrijfszekerheid én door de verouderde
technieken zijn beide zuiveringen niet geschikt om beheer op afstand te
kunnen bedrijven. Om op een goede manier de procesvoering op
afstand te kunnen voeren zijn aanvullende werken nodig.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Bouwzaken
stemt in met de renovatie van de E-installaties voor rwzi's Lage
Zwaluwe en Willemstad en stelt daarvoor een uitvoeringskrediet
beschikbaar.

44.

Aanvraag UVK renovatie influent-ontvangwerk en zandvang rwzi
Nieuwveer
De influent-ontvangwerken en de zandvanginstallatie van rwzi
Nieuwveer is op diverse punten toe aan groot onderhoud en/of
herziening naar de huidige stand der techniek en de actuele wetgeving
op arbo- en milieugebied. De maatregelen, die in de voorbereidingsfase
aan de hand van inspecties zijn vastgesteld, vormen samen dit
renovatieproject. De strategie is gericht op een doelmatige en efficiënte
realisatie van de maatregelen in 2008.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het project en met het toekennen van een
uitvoeringskrediet ten behoeve van de realisatie van het
renovatieproject influent-ontvangwerken en zandvanginstallatie
rwzi Nieuwveer.

45.

Bouwzaken

Aanvraag UVK Eigendommenbeheersysteem
Betreft het informeren van het algemeen bestuur over de voortgang van
de werkzaamheden op het gebied van het eigendommenbeheer en in te
stemmen met het verzoek tot het beschikbaar stellen van
Een uitvoeringskrediet voor de aanschaf van programma, licenties en
implementatie van een eigendommenbeheer-systeem.
Besloten:
FEZ
•
In de nota relatie met het Informatieplan uitleggen.
•
Nagaan aantal interne uren, eventueel eruit halen.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met het advies om over te gaan tot aanschaf van
de module Ergo en de implementatie daarvan. Hiervoor
wordt een krediet verstrekt. Tevens neemt het AB kennis
van de huidige stand van zaken met betrekking tot het
eigendommenbeheer.
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46.

Aanvraag UVK civiele renovatie AWP (korte termijn maatregelen)
inclusief afdekking vijzels persstation Roosendaal
Persstations, leidingen en kelders van de AWP zijn inmiddels circa 35
jaar in bedrijf. Na een inspectie (project 2020) blijkt een eerste
maatregelenpakket noodzakelijk om de civiele en bouwkundige
installaties van de AWP in een zodanige staat te brengen dat tot na het
jaar 2020 een bedrijfszekere werking gegarandeerd kan worden.
Besloten:
•
In de nota aangeven dat de inspecties regulier zijn.
•
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de projectaanpak en stelt een
uitvoeringskrediet beschikbaar ten behoeve van
instandhoudingproject 2039 “civiele renovatie AWP,
inclusief afdekking vijzels persstation Roosendaal”.

Bouwzaken

47.

Aankoop grond Vierde Bergboezem
Voor de inrichting van de Vierde Bergboezem zijn gronden nodig voor de
aanleg van een kade. Hiervoor worden door het waterschap percelen
gekocht die liggen onder en grenzen aan de geplande kade.
Bij een viertal aankopen overschrijdt de aankoopsom het
gemandateerde bedrag. Voor dergelijke aankopen is de instemming van
het algemeen bestuur nodig.
In totaal gaat het hier om een verwerving van ca 29,36.05 ha inclusief
aankoopkosten.
Plannen & Projecten
Besloten:
•
In thema-AB van 6 november a.s. adviesnota over
besluitvormingstraject aankoop gronden 4e Bergboezem.
•
Redactionele aanpassing.
(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met de aankoop van 29,36.35 ha landbouwgrond
inclusief aankoopkosten.

48.

Aanvraag extra UVK voor extra kosten Vierde Bergboezem
Informeren van het AB over de hogere kosten voor de realisatie fase 1
van de Vierde Bergboezem en goedkeuring van een extra
uitvoeringskrediet.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
stemt in met een extra uitvoeringskrediet ten behoeve van fase
1 van het project Vierde Bergboezem.

Plannen & Projecten

49.

Aanvraag UVK voor verwerving primaire waterkering
Het beleid van het waterschap, zoals verwoord in het Beheersplan
waterkeringen, is erop gericht om alle bij het waterschap in beheer en
onderhoud zijnde primaire waterkeringen (totaal circa 148 km) in
eigendom te verkrijgen. Op dit moment is nog circa 9 kilometer (circa
70 ha) primaire waterkering in handen van derden (particulieren en
gemeente Moerdijk).
Ten behoeve van het verwerven van het eigendom van deze 9 km wordt
een uitvoeringskrediet gevraagd.
Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB
Plannen & Projecten
stemt in met verwerving van de resterende 9 kilometer (circa 70
ha) primaire waterkering en stelt hiervoor een krediet
beschikbaar.

50.

Concept-agenda AB
Besloten :
•
In de AB –agenda worden de hiervoor genoemde
agendapunten 47 en 48 in omgekeerde volgorde
behandeld
•
Het DB stemt in met de concept-agenda AB.
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Concernstaf

51.

Rondvraag

52.

Sluiting om 12.50 uur.
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