
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE ONLINE GEHOUDEN VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 17 november 2020. 
 
Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink (tot en met 

agendapunt 3-A), 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, 
M.F. Strolenberg, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, J. Visscher, 
M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw ir. E. de Kruijk, secretaris. 

 
Afwezig:  
 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 
 

Besluit 

1 Opening, mededelingen 
en vaststellen agenda 

 Het algemeen bestuur vergadert vandaag digitaal, online via TEAMS. 
 M.b.t. agendapunt 03.A, vertrouwelijke bijlage 6 (mandateringslijst voorgenomen investeringen):  

Op grond van artikel 37, lid 2 Waterschapswet (en daarnaast artikel 10 Wet openbaarheid van Bestuur) 
wordt om redenen van financieel belang van het waterschap geheimhouding opgelegd tot 1 januari 
2025. De mandateringslijst zonder bedragen (bijlage 7) is openbaar.  
De geheimhouding van de mandateringslijst voorgenomen investeringen 2019-2021 (agendastuk 03.A 
bijlage 8 van uw vergadering van 19 november 2019) wordt verlengd tot 1 januari 2024. 

 De fracties CU, Water Natuurlijk en Natuurterreinen dienen een motie in bij agendapunt 3-A over 
biodiversiteit. 

 De fracties Bedrijven, VVD, Natuurterreinen, Ongebouwd, SGP, Gemeentebelangen Drenthe – 
Overijssel en CDA dienen een amendement in bij agendapunt 3-B over deel II van het voorgesteld 
besluit.  

De agenda wordt 
ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Het algemeen 
bestuur 
bekrachtigt de 
geheimhouding 
van de genoemde 
documenten. 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers aangemeld.  

3.A Tweede bestuurs-
rapportage 2020, 
Begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-
2024  

Voorstel 
A. Tweede bestuursrapportage 2020 

1. Kennis nemen van de inhoud van tweede bestuursrapportage 2020. 
2. Kredieten afsluiten conform de bijgaande opgave. 
3. Kennis nemen van de gereed gemelde kredieten. 

Conform voorstel 
besloten. 
De fractie AWP 
verklaart niet in te 
stemmen met de 
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B. Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 

4. Kennis nemen van de aankondiging dat de begrotingsbrief 2022 een voorstel zal bevatten om te 
komen tot een integrale afweging van nieuw beleid met financiële consequenties. 

5. De actualisatie van het financieel kader 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vaststellen. 
6. Kennis nemen van de geactualiseerde ombuigingstaakstelling uit de begrotingsbrief 2021 en 

instemmen met de voorgestelde invulling hiervan voor het jaar 2021.  
7. Instemmen met het opnemen van een stelpost in de begroting voor de te realiseren ombuigingen 

in de jaren 2022-2024, met de afspraak dat voor de invulling hiervan in de begrotingsbrief 2022 
voorstellen zullen volgen. 

8. De begroting 2021 vaststellen; incl. de daarin gehanteerde tarieven en een inzet van de 
egalisatiereserve watersysteem van € 3,8 mln. en de egalisatiereserve waterketen van € 1,5 mln. 
(conform het scenario waarin door inzet van de egalisatiereserves tariefstijgingen worden 
afgevlakt). 

9. Een bijgestelde renteprognose hanteren van 1,1% in 2021, 1,4% in 2022, 1,8% in 2023 en 2,2% 
in 2024 en deze reeks jaarlijks actualiseren.  

10. De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de 
kosten per taak verdelen; watersysteemheffing 62,9% en zuiveringsbeheer 37,1%. 

11. De mijlpalenlijst van de geplande start en ingebruikname projecten in 2021 vaststellen. 
12. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2020-2022 vaststellen. 

 
Motie 1 
De fracties CU, Water Natuurlijk en Natuurterreinen dienen een motie in waarin men het dagelijks bestuur 
verzoekt “inspanningen te verrichten om ons waterschap toe te laten treden als partner van het landelijke 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel.” 
 
Het DB zegt toe in januari 2021 het AB te informeren over de ‘voors en tegens’ van dit voorstel.  
In afwachting van deze informatie willen de indieners de motie nu niet in stemming brengen.  

beslispunten 5, 7 
en 8. 

3.B Voorstel aanpassing 
belastingstelsel 

Voorstel: 
 
I Instemmen met de volgende voorstellen van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020: 
 
Met betrekking tot de watersysteemheffing: 

A. Het Verbeterd Combimodel – Variant H als nieuwe systematiek voor de kostentoedeling te gaan 
hanteren. 

B. Beperken van de tariefdifferentiatie wegen tot maximaal 100% voor het verharde gedeelte van 
openbare wegen. 

Amendement 1 
wordt 
aangenomen met 
18 stemmen voor 
en 10 stemmen 
tegen. 
 
Na stemming 
stemt het 
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Met betrekking tot de zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing: 

D. In de analysemethoden geen gebruik meer maken van mens- en milieubelastende stoffen door 
twee nieuwe parameters, TOC & N-totaal, zonder nitriet en nitraat, op te nemen in de 
heffingsformule van de zuiverings- en verontreinigingsheffing. 

E. Bij één van de nieuwe parameters, TOC, gebruik te maken van een vaste omrekenfactor 3 en een 
afwijkprotocol waardoor waterschappen en bedrijven onderbouwd kunnen voorkomen dat een te 
lage resp. te hoge aanslag wordt opgelegd. 

 
Met betrekking tot de meekoppelkansen: 

F. Plusvoorzieningen:  
a) Als sprake is van de realisatie van een plusvoorziening op verzoek, is het voorstel dat de kosten 

langs privaatrechtelijke weg of via een retributie (rechtenheffing) op grond van de 
Waterschapswet moeten kunnen worden verhaald.  

b) Als aan de realisatie van een plusvoorziening geen concreet verzoek ten grondslag ligt, wordt 
voorgesteld om het mogelijk te maken dat de kosten via een nieuw in te voeren 
tariefdifferentiatie kunnen worden verhaald. 

G. De wettelijke mogelijkheid tot tariefdifferentiatie voor glasopstanden te behouden. 
H. Beter kunnen inspelen op waardevol afvalwater door in de zuiveringsheffing:  

a) Via een experimenteerartikel maatwerk (een korting) in de heffing mogelijk te maken bij 
fosfaatterugwinning;  

b) Voor separate afvalwaterstromen (prijs)afspraken mogelijk te maken; en  
c) De subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (anti-afhaakregeling) te behouden door 

hiervoor tijdig de benodigde toestemming van de Europese Commissie te verkrijgen. 
I. In de Waterschapswet vast laten leggen dat waterschappen uit de opbrengst van de 

zuiveringsheffing desgewenst ook de kosten van maatregelen die tot een beperking van de afvoer 
van hemelwater op rwzi’s leiden, kunnen dekken. 

J. Het eigenaarschap van het actualiseren van de Tabel afvalwatercoëfficiënten over te dragen aan de 
Unie van Waterschappen. 

 
II Een standpunt innemen over het volgende onderdeel  
 

C. Creëren van de mogelijkheid voor waterschappen om binnen de watersysteemheffing gebouwd 
desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-woningen te hanteren, waarbij wordt 
aangesloten bij de vergelijkbare mogelijkheid die gemeenten hebben in de ozb. 

 
Amendement 1 

algemeen bestuur 
in met de onder I 
genoemde 
voorstellen A, B, 
D, E, F, G, H, I en 
J met 21 stemmen 
voor en 7 
stemmen tegen. 



Pagina   4 van 4 

 

Het amendement van de fracties Bedrijven, VVD, Natuurterreinen, Ongebouwd, SGP, 
Gemeentebelangen Drenthe – Overijssel en CDA wordt in stemming gebracht met als voorstel deel II van 
het door het DB voorgestelde besluit als volgt te formuleren: 
 
II  Over het besluitpunt C “Creëren van de mogelijkheid voor waterschappen om binnen de 
watersysteemheffing gebouwd desgewenst een verschillend tarief voor woningen en niet-woningen te 
hanteren, waarbij wordt aangesloten bij de vergelijkbare mogelijkheid die gemeenten hebben in de ozb” 
op dit moment geen standpunt in te nemen en de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen 
voor te stellen dit eventueel nader te beschouwen in het permanente onderhoudsspoor. 
 

4.A Heffingsverordeningen Voorstel: 
Het AB besluit de volgende verordeningen vast te stellen: 

1. Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021; 
2. Verordening Verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021; 
3. Verordening Zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021. 

Conform voorstel 
besloten 

5 Concept besluitenlijst en 
actielijst AB d.d.20 oktober 
2020 

Voorstel: 
De besluitenlijst en de actielijst vaststellen. 
 

De besluitenlijst en 
de actielijst 
worden 
ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

6 Ingekomen stukken  Voorstel:  
De ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. 

 

Conform voorstel 
besloten 

7 Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Mevrouw Doornbos spreekt haar dank uit voor de informatie met duiding van de ‘miljoenennota’ van het 
Rijk. 

 

8 Sluiting    

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 15 december 2020 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 


