CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 19 januari 2021 in het Waterschapshuis te Zwolle.
Aanwezig:

D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter,
E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet (vanaf
agendapunt 3A), M.F. Strolenberg , G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit (vanaf agendapunt 3A), G.H. Tuten, , A.B. Veldhoen, J. Visscher,
M.E. Wesselink, G. Westerhof, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris

Afwezig:

W.A. van Ittersum en mr. drs. Wichard.

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

1

Opening en mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer van Ittersum en mevrouw Wichard.

2

Mogelijkheid tot inspreken

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3A

Partner Deltaplan
Biodiversiteitsherstel

Voorstel:
Het AB besluit:
WDODelta aan te melden als partner van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel..

Besluit

Conform
voorstel
besloten

Naar aanleiding van de beraadslagingen zegt het DB toe:
1. het organogram van de stichting op te vragen en te delen met het AB;
2. het resultaat van de toetsing door de stichting en de betekenis daarvoor voor WDODelta terug te
koppelen op het AB.
Vanwege het besluit meldt mevrouw Poutsma (ChristenUnie) dat de in de AB-vergadering van 17 november
2020 ingediende motie hierover wordt ingetrokken.
3B

Aanvullend krediet
herbouw kaploods

Voorstel:
Het AB besluit voor de sanering van asbest en de herbouw van steunpunt Alteveer een aanvullend krediet

Conform
voorstel
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steunpunt Alteveer

beschikbaar te stellen van € 175.000

besloten

De heer Schoonman is portefeuillehouder voor dit onderwerp. Het voorzitterschap gaat derhalve voor dit
agendapunt naar de plaatsvervangend voorzitter, in dit geval de heer Pereboom.
Naar aanleiding van de beraadslagingen geeft de portefeuillehouder namens het DB aan begrip te hebben
voor het ongenoegen over de gang van zaken in deze kwestie en deze gevoelens te delen. Het DB is er
alles aan gelegen de kwestie een incident te laten zijn en blijven.
De portefeuillehouder zegt toe dat het DB een tweetal resterende vragen schriftelijk zal beantwoorden over
het waarom van:
1. de keuze voor een warmtepomp als energievoorziening, mede in het licht van het beoogde gebruik van
het gebouw;
2. een voor zonnepanelen geschikte dakconstructie.
4A

Uitvoeringskrediet
zonnepanelen RWZIlocaties (tweede groep)

Voorstel:
Het AB besluit een uitvoeringskrediet van € 4.800.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf en realisatie
zonnepanelen op de volgende groep RWZI locaties (6) en een aantal daken (5), en voorbereidingskrediet
van € 100.000 voor voorbereidingswerkzaamheden van een aantal (3-5) aanvullende locaties.

Conform
voorstel
besloten
met
stemverklaring
VVD.

05

Concept besluitenlijst en
actielijst AB-vergadering
15 december 2020

De besluitenlijst en de actielijst vaststellen.

Conform
voorstel
besloten

06

Ingekomen stukken en
mededelingen

De ingekomen voor kennisgeving aannemen.

Conform
voorstel
besloten

Daarnaar gevraagd door mevrouw Onderdijk en mevrouw Doornbos zegt de voorzitter toe het AB schriftelijk
te informeren over de reactie van ons waterschap op het concept wetsvoorstel wijziging kieswet.
07

Rondvraag

De heren Schoonman en Pereboom staan stil bij het 25 jarig bestuursjubileum van de heer Timmerman en
spreken een woord van dank uit.
Daarnaar gevraagd door mevrouw Onderdijk zal het DB het AB schriftelijk informeren in hoeverre het
waterschap gebruik maakt van geotextiel en of zich daarbij problemen voordoen.
Daarnaar gevraagd door de heer Brandsma zal het DB het AB schriftelijke informeren over de door het Rijk
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toegezegde kwijtschelding in relatie tot huidige toeslagenaffaire en wat dat voor de waterschappen betekent.

08

Afscheid AB-lid Anna
Veldhoen

De voorzitter staat stil bij het afscheid van mevrouw Anna Veldhoen van Water Natuurlijk die afscheid neemt
van AB en spreekt een woord van dank uit. De heer Brandsma, fractievoorzitter van Water Natuurlijk spreekt
ook een woord van dank uit.

09

Sluiting

De voorzitter sluit om 16:00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 16 februari 2021
De secretaris,

De voorzitter,

