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Besluitenlijst d.d. 26 juni 2007
Agendapunt

Actie door

1.

Opening

2.

Herijking buitenlandbeleid (Thema)
Ruim een jaar geleden is de nota ‘Buitenlandbeleid waterschap
Brabantse Delta’ door het DB en het AB vastgesteld. Verschillende
ontwikkelingen vormen momenteel de aanleiding om te reflecteren op
het ingenomen standpunt. Vandaar het thema DB op 26 juni a.s. met
als titel “Herijking buitenlandbeleid”. Na een korte presentatie van het
huidige internationale beleid van het waterschap en een schets van
mogelijke ontwikkelingsrichtingen, zal er een discussie volgen over de
wijze waarop het waterschap zich internationaal wil inzetten. Naar
aanleiding van deze discussie wordt besloten of een herijking van het
buitenlandbeleid wenselijk is.

3.

Besluitenlijst d.d. 12 juni 2007
Besloten:
Concernstaf
•
Bij agendapunt 8 ‘ Voortgang juridische procedure
jegens boomkwekerij Poppelaars en Watering De
Beneden Mark’: grensoverschrijdende waterlopen
wijzigen in: grenswaterlopen;
•
Bij agendapunt 10 ‘Water uit de Wal”: het waterschap
dient een standpunt in deze richting Evides uit te
brengen;
•
Bij agendapunt 11 ‘Managementletter en interne audits:
toevoegen: alvorens hierover te rapporteren aan het
AB;
•
het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast.

4.

Mededelingen
a. Jacobskruiskruid en aansprakelijkheid waterschap
b. Projectevaluatie “Trippelenberg” leerproces samenwerking en
projectaanpak
Besloten: Het DB verzoekt om een format voor evaluaties.
c. Verbeterplan Onderhoud waterlopen, toelichting uitbesteding
werk
d. Visie op het uitvoeren van audits bij waterschap Brabantse
Delta
e. Verdaging bezwaarschriften
Besloten: het DB neemt de mededelingen verder voor
kennisgeving aan.

5.

Ingekomen stukken
a. Samengesteld bezwaarschrift, alsmede verzoekschrift van
Buurtvereniging Bieberglaan
Besloten: het DB neemt de ingekomen stukken voor
kennisgeving aan.

Plannen & Projecten

6.

Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia
a. Ledenvergadering Unie van Waterschappen
b. Agenda Noord-Brabantse Waterschapsbond d.d. 28 juni 2007

7.

Regiocommissies
Advies van de regiocommissie Oost inzake ontwerpinrichtingsplan
Zwaluws Getij
Besloten: het DB neemt het advies van de regiocommissie Oost Plannen & Projecten
inzake het ontwerpinrichtingsplan Zwaluws Getij over en geeft
voorts dit ontwerp vrij voor inspraak.

Nota’s ter besluitvorming aan het DB
8.

Vervolg planstudie waterkwaliteit Volkerak/Zoommeer
Na een tijdelijke stop van de Planstudie Waterkwaliteit VolkerakZoommeer vanwege een aantal redenen heeft de staatssecretaris
ingestemd met voortzetting ervan onder auspiciën van het BOKV. Om
de gerezen vragen te beantwoorden is wel extra onderzoek nodig en
moeten externe kosten ten bedrage van € 375.000,- gemaakt
worden. Voorgesteld wordt om te participeren in het vervolgonderzoek
en om 15% bij te dragen aan de externe kosten (dit is conform de
bijdrage van het waterschap aan het eerste deel van de Planstudie).
SBO Beleid
•
Besloten: het DB stemt in met deelname van het
waterschap aan het vervolg van de Planstudie
Waterkwaliteit en met een bijdrage van het waterschap
in de kosten van 15% (circa € 56.000,-).
•
Na de zomer koers /positie in deze bespreken in het
DB.

Nota’s ter besluitvorming aan het AB
9.

Er zijn geen nota’s voor het AB

10.

Rondvraag
Er was niets voor de rondvraag.

11.

Sluiting om 12.00 uur
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