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Actie door

1.

Opening

2.

WaterWegen
Met de WaterWegen-ideeëncompetitie heeft Brabantse Delta hoog
gescoord! Over alle zes ingediende projectvoorstellen was de jury
uitermate lovend. Voor twee vernieuwingsthema's kwam Brabantse
Delta zelfs als winnaar uit de bus!
We mogen verdiend trots zijn op deze uitslag. Maar het betekent ook
dat we nu de "handen uit de mouwen moeten steken". De projecten
worden in de etalage gezet. De vraag die nu dan ook voorligt is: Hoe
gaat Brabantse Delta de zes projecten realiseren?
Besloten:
Waterwegers
•
DB is akkoord met een voorstel in augustus /september
waarbij een VBK wordt gevraagd om voor de zes
voorstellen een haalbaarheidsstudie/bussiness case op te
stellen.
•
Op basis van uitkomsten haalbaarheidsstudies wordt per
project een go/no go moment bepaald. Bij groen licht
volgt een aanvraag UVK aan het AB
(ontwikkelingsinvestering).
•
Intentie is om in ieder geval te streven naar een
aanvraag UVK voor de twee winnaars: ‘Beek en
kreekhotel” en “Gesloten waterkringloop”.

3.

Thema
Volkerak Zoommeer
De Planstudie Waterkwaliteit Volkerak Zoommeer nadert zijn afronding.
Waarschijnlijk stelt het BOKV eind dit jaar een advies op voor de
Staatssecretaris. Deze thema-sessie is bedoeld om aan te geven welke
conclusies verwacht mogen worden, wat de standpunten zijn van de
verschillende betrokken partijen en hoe de opstelling van het
waterschap tot nu toe daarin past. Ten behoeve van een komende ABnota met betrekking tot de definitieve standpunt bepaling door het
waterschap, wordt het DB gevraagd de richting aan te geven.
Besloten: het standpunt van het waterschap blijft ‘zout’
accepteren onder gelijktijdige besluitvorming over zoet
wateraanvoer voor de landbouw waarbij als voorwaarde geldt
eerst de oplossing creëren dan pas de zout-variant toepassen.

SBO Beleid

4.

Recreatiebeleid en cultuurhistorie
Tot nu toe heeft het waterschap geen beleid voor recreatie en
cultuurhistorie. Daar is wel om gevraagd door het AB vorig jaar. In deze
thema-sessie zal worden ingegaan op de vraag vanuit de maatschappij
om een actieve opstelling van het waterschap op dit punt. Ook zullen de
(on)mogelijkheden worden geschetst om hieraan te voldoen. Het DB
wordt om richtinggevende uitspraken gevraagd.
Besloten: In het AB van 1 oktober 2008 een nota voorleggen
SBO Beleid
waarbij wordt ingegaan op hetgeen nu al gebeurt (een tour
d’horizon) met vermelding de opties die voor het nieuwe bestuur
openstaan.

5.

Millennium Development Goals en het NWB-fonds
2,6 Miljoen mensen wereldwijd hebben geen beschikking over goede
sanitaire voorzieningen. Het jaar 2008 is door de VN uitgeroepen als het
Internationale Jaar van de Sanitatie. Op 30 juni 2007 hebben het
Kabinet, de Unie van Waterschappen, het IPO en enkele andere partijen
het WASH-akkoord getekend. Het doel is om in de periode tot 2015
voor 50 miljoen mensen duurzaam toegang tot veilig drinkwater en voor
50 miljoen mensen duurzaam toegang tot sanitaire voorzieningen te
verschaffen. Tijdens het thema DB wordt uiteengezet op welke wijze
waterschappen hier een bijdrage aan kunnen leveren en wordt
gediscussieerd over de inzet van waterschap Brabantse Delta. mr. drs.
B.E.M. Dordregter coördinator NWB Fonds / Millennium Development
Goals van de Unie van Waterschappen komt dit punt komt toelichten.

6.

Besluitenlijst d.d. 10 juni 2008 en besluitenlijst 18 juni 2008
Besloten: het DB stelt de besluitenlijsten vast.

7.

Mededelingen
Er zijn geen schriftelijke mededelingen.

8.

Ingekomen stukken
a. Brieven Rivierenland inzake financiering primaire
waterkering.
b. Eindrapportage 1e bestuursovereenkomst tussen de
provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse
waterschappen, periode 2004-2007.
Besloten:
• Ad b : bij het AB op 25 juni a.s op de tafel leggen.
Concernstaf
• Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving
aan.

9.

Kieskompas
Tijdens de algemene ledenvergadering van UvW op 27 juni 2008 zal
worden gevraagd of het waterschap wenst deel te nemen aan het
Kieskompas - een digitale stemhulp voor - tijdens de
bestuursverkiezingen 2008. Het antwoord kan positief zijn onder de
nadrukkelijke voorwaarde dat het geen extra werk kost voor het
waterschap. Financiering van het Kieskompas vindt plaats uit het
landelijke projectbudget verkiezingen 2008. Hiervoor was al financiële
ruimte gereserveerd.
Besloten: het DB stemt in met deelname aan het Kieskompas bij Dijkgraaf /
projectleider
de bestuursverkiezingen 2008 onder de nadrukkelijke
verkiezingen
voorwaarde dat dit voor het waterschap geen extra
werkzaamheden oplevert, en verzoekt de dijkgraaf dit standpunt
bekend te maken tijdens de algemene ledenvergadering van de
UvW op 27 juni 2008.

10.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Agenda voor de ledenvergadering van 27 juni 2008 en
het verslag van de ledenvergadering van 4 april 2008.
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11.

Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag

12.

Sluiting om 12.30 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 augustus 2008,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf
De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom
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