AB vergadering 17 december 2021 https://aaenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/9ca8b35c-722b-4bed-b7f1-b10123d1aaa9

Agendapunten
AB

onderwerp

gevraagd krediet inbreng AWP

DB-advies

AB-besluit

func com
Grondwaterconvenant door alle partijen Brabant getekend.
Regeerakkoord: Water en bodem leidend verklaart bij ruimtelijke
inrichting. Analyse coalitieakkoord Unie van Waterschappen:
www.uvw.nl

Maatwerkovereenkomst met
provincie over watertaken

2

2.1

Hemelwater afkoppelen:
- kost op korte termijn geld, maar doel zijn voordelen die het opbrengt. Minder wateroverlast,
minder watervervuiling als gevolg van overstort en zuiveringsresultaat, minder verdroging
bebouwd gebied.
- Verantwoordelijkheid gemeenten: Kunnen we gemeenten stimuleren door vervuilingseenheden
in rekening te brengen na riool-overstort?

Mid Term Review
AFZ:

2.2

3.1

4.A

5.1

4.B

5.2

Beoordeling realisatie
natuurdoeleinden door de
Rekenkamercommissie
Belastingverordeningen 2022
waterschap Aa en Maas
Bestuursrapportage Belastingkantoor
Oost Brabant (BSOB)

4.G

5.3

Controleprotocol 2021 waterschap
Aa en Maas

Voldoen kasstromen waarop beleid om leningen af te sluiten wordt gebaseerd aan het
afgesproken beleid? Hoe kijken controller en collega’s bij andere waterschappen aan tegen
schuldenproblematiek? Instemming met voorstel.

4.C

5.4

Kaderstellende notitie verbonden
partijen

Instemming

Volgens voorstel
aangenomen

Aquathermie uit bodem en oppervlaktewater: Is drinkwatersector betrokken? Instemming met
aandacht voor de volgende punten: Aandacht voor ecologie en waterberging bij zonneparken. Op
onze gronden adviezen voor veilige afstand in acht nemen bij windmolens. Voor aquathermie,
warmte uit water, af wachten tot meer bekend is over ecologische effecten en gevolgen voor
Nota Aquathermie agenderen. Plaatsing windmolens
zuiveringsproces. Veilgheid drinkwater moet geborgd blijven. Instemming met amendement
verantwoordelijkheid van gemeenten, daar gaan wij niet over.
Ouderen Appel om bij windmolens minimaal 1000 meter afstand tot bewoning aan te houden.
Daarom motie ontraden.

Aangenomen
overeenkomstig voorstel.
Motie Ouderen Appèl Hart
voor Water, gesteund
door 50Plus en AWP, niet
overgenomen.

5.5

Regionale Energiestrategie 1.0
Metropoolregio Eindhoven
Interbestuurlijk toezicht
Omgevingsrecht 2021

Wat gaat DB doen met de aanbevelingen? Wat nemen we als AB over van de aanbevelingen? 10
adviezen waarvan 3 opmerkelijk: onteigening mogelijkheid, overleg met gemeenten, eventueel
minder grond bij realisatie.

Zal geagendeerd worden.
Volgens voorstel
aangenomen
Volgens voorstel
aangenomen

Instemming
Minder bezwaren tegen WOZ-waardering, begrijpelijk bij stijgende woningwaardes. Akkoord met
verlaging bijdrage aan belastingkantoor.

Vragen VVD en AWP geven we mee aan contoller bij opstelllen van Volgens voorstel
de Jaarrekening.
aangenomen

ter kennisgeving

WS:

Afkortingen:
AB = Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur
Func. Com = Agendapunt Functionele Commissie

AFZ = Commissie Algemene en Financiële zaken
WS = Commissie Watersysteem-beheer
EB = Commissie Emissie-beheer

Agendapunten van onderwerpen behorende bij watersysteem-beheer en emissie-beheer staan op pagina 2.
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Vervolg verslag AB-vergadering van 17 december 2021:

Agendapunten
AB

onderwerp

gevraagd krediet inbreng AWP

DB-advies

AB-besluit

func com
WS:
2.1

Aanbieding Rekenkamercommissie
review realisatie natuurdoeleinden

4.E

4.1

4.D

4.3

Kademuur
ProjectplanRavenstein
Waterwet en
kredietaanvraag Klimaatadaptieve
Aanpak Oeffeltse Raam

4.4

Aanvullend investeringskrediet
voorbereiding Wijboschbroek

4.5

Kredietaanvraag Gebiedsplan Raam
2021
Definitief projectplan Waterwet

4.I

4.J
4.F

5.4

5.1

ecologische verbindingszone
Leijgraaf
Stand van zaken dijkverbetering CuijkRavenstein

6.1

Kredietoverschrijding Cyclisch Groot
Onderhoud

6.2

STOWA-rapport over Waterinsecten

4.6

Instemming met het voorstel om kademuur op gelijke hoogte te brengen aan dijken aan
weerszijden van de stad. Mooi dat pleit hiervoor komt vanuit bewoners Ravenstein en gesteund
wordt door gemeente Oss.
€ 3.800.000

Volgens voorstel
aangenomen
Volgens aangepast
voorstel aangenomen

instemming
Eerder ZO gedeelte aangepakt. Welk gedeelte van het gebied betreft het nu? Instemming

Nu ZW gedeelte waar veel grondverwerving voor nodig was. Met
50% grond 80% van de doelen te realiseren.

€ 12.604.000

Dank voor overzicht van kosten, uitgaven en subsidies. Instemming met het voorstel.

Voorbereiding brede gebiedsgerichte projecten kost jaren.
Daardoor voorbereidingskosten relatief hoog. Uitvoering in enkele Volgens voorstel
maanden.
aangenomen

€ 5.450.000

instemming ?

Subsidie wordt na afloop verrekend

€ 350.000

Volgens voorstel
aangenomen

Volgens voorstel
aangenomen

I.v.m. beperkte tijd doorgeschoven naar volgende vergadercyclus.
€150.000
Uitvoering vanaf maart 2022. Dus kosten nog niet nu. Was gebruik maken van bevoegdheid DB
ter kennisgeving hiervoor nodig?

PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) oorzaak. Groot onderhoud in
winterperiode. Volledig voorstel binnenkort.

EB:

4.L

4.1

Een uitgebreid rapport, gebaseerd op de huidige inzichten en kennis. Dit proces vraagt goede
monitoring met bijsturing. Voorstel om in begin 2x per jaar terugkoppeling naar AB. Schematisch
ontwikkelingen in beeld brengen. AWP vraagt aandacht voor benadering vanuit mens en natuur,
kritische benadering van CO2-aanpak en oog houden voor maatregelen dicht bij bron. Graag
publieksvriendelijke versie van het rapport.

Uitvoeringsprogramma Energie,
Klimaat en Circulair

5.1

Datagestuurde
afvalwaterketen
Ambtshalve aanpassen
lozingsvergunningen
mestverwerkingsinstalaties

Instemming met deze technische ontwikkelingen. Wel uitdrukkelijk aandacht voor menselijke
kant. Inbreng moet mogelijk blijven.
In het begin vaak controleren, waar mogelijk continue. naderhand enkele keren per jaar alle
ter kennisgeving parameters controleren door waterschap.

5.3

Halfjaarrapport 2021 Aquon

ter kennisgeving Voor kennisgeving aangenomen

4.K

4.2

€ 3.450.000

Het is een "routekaart". Voor waterschap hier niet gebaande pad.
Aquathermie biedt potentie voor verwarming van woningen.
Hierin faciliterende rol waterschap. Enige grote mogelijkheid
waterkracht is bij de monding van de Dieze in de Maas, bij
CreveCoeur. Daar nu geen plannen voor. AB 2x per jaar
Volgens aangepast
meenemen in ontwikkelingen.
voorstel aangenomen
Mensen moeten bij zuivering leidend blijven. Doel is complex
zuiveringsproces behapbaar maken. Zoeken naar mogelijkheid om
batterij in te zetten om gedurende de nachten ook profijt te
Volgens voorstel
hebben van opgewekte zonne-energie.
aangenomen

Aanvullende opmerkingen op pagina 3.
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Amendementen:
Ouderen Appèl Hart voor Water brengt mondeling een amendement in voor het rapport over RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven. Het
amendement luidt: Houdt bij bouw van windmolens een minimale afstand van 1000 meter tot woningen.
Geadviseerd wordt om een afstand van 10x de hoogte te houden tot bewoning. Dit is echter niet wettelijk vastgelegd. Er is in
Nederland regelgeving voor geluidsoverlast en er is een landelijke Richtlijn voor minimale afstand tot een windmolen in verband met
veiligheid. (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/07/Infoblad%20Veiligheid%20en%20wind%202020.pdf)
Ons Dagelijks Bestuur raadt het voorstel af omdat het zaak is van betreffende gemeenten. Het waterschap gaat hier niet over. Een
van de AB-leden bracht in dat als er een lagere molen gebouwd wordt, dat dan dichter bij gebouwd mag worden. Mijn advies zou zijn
om geadviseerde afstanden als advies mee te geven bij de plannen voor regionale energietransitie; voor veiligheid minimaal de
hoogte en voor bewoning minimaal 10x de hoogte van de windmolen.
Samen met de fractie van 50 Plus heeft de AWP de motie wel gesteund. Met als aanvullende stemverklaring dat mijn fractie instemt
mits het gaat over windmolens op gronden van het waterschap of molens die bijdragen aan de energievoorziening van het
waterschap.
Na debat wezen de overige fracties deze motie af. Daarmee werd het amendement door de meerderheid van het Algemeen Bestuur
afgewezen.
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