
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE DIGITALE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 20 oktober 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, 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: W.T.A. Konter, E.J. Leeuw en A.M. Tuit  
 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 
 

Besluit 

1 Opening, mededelingen 
en vaststellen agenda 

 Het algemeen bestuur vergadert vandaag digitaal via TEAMS.  
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers.  

3.A Kredietaanvraag 
Planuitwerking HWBP 
Stenendijk Hasselt 

Voorstel: 
1. Te starten met de planuitwerking van het project HWBP Stenendijk Hasselt 
2. Ten behoeve hiervan een krediet beschikbaar te stellen van € 238.000 zijnde de 10% eigen bijdrage 

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De resterende 90% (€2.146.000) worden gesubsidieerd 
door het HWBP tot een totaal budget voor het project van € 2.384.000 

 
Daarnaar gevraagd door de heer Westerhof zegt portefeuillehouder de heer Breunissen toe het algemeen 
bestuur schriftelijk te informeren over de hoogte van de renovatiekosten van de monumentale muur en het 
aandeel provinciale subsidie daarin.  

Conform 
besloten. 

3.B Herijking 
weerstandsvermogen 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de gehanteerde methode voor de berekening van het weerstandsvermogen en 

de algemene reserve voor watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. 
2. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen als waarderingsratio de factor 1,6 te hanteren voor beide 

Conform 
besloten. 
 
De fractie SGP 
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algemene reserves. 
3. Het weerstandsvermogen van watersysteembeheer te verlagen door een bedrag van € 1,1 mln. te 

onttrekken aan de algemene reserve watersysteembeheer en toe te voegen aan de egalisatiereserve, 
waardoor de algemene reserve watersysteembeheer uitkomt op € 4,5 mln. 

4. Het weerstandsvermogen van zuiveringsbeheer te verhogen door € 1,3 mln. aan de algemene reserve 
zuiveringsbeheer toe te voegen en te onttrekken aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer, waardoor 
de algemene reserve zuiveringsbeheer uitkomt op € 2,5 mln. 

5. De uiteindelijke toevoegingen en onttrekkingen pas bij vaststelling van de jaarrekening over 2020 uit te 
voeren. 

6. De herijking van het weerstandsvermogen in het vervolg ieder jaar uit te voeren. 

is tegen de 
beslispunten 3 
en 4. 

4.A Peilbesluit en projectplan 
Kampereiland, 
Mandjeswaard, Pieper en 
Zuiderzeepolder 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de reactienota zienswijzen; 
2. Het peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vast te stellen; 
3. Het projectplan peilbesluit Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vast te stellen. 

Conform 
besloten 

4.B Versnelde verhoging 
weerbaarheid 
Procesautomatisering 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de hoofdresultaten uit de 0-meting en akkoord gaan met uitvoering van de 

voorgestelde maatregelen; 
2. Voor de periode 2020-2023 een budget beschikbaar te stellen ter hoogte van in totaal € 625.000,- 

bestaande uit € 275.000 investeringskosten en € 350.000 exploitatiekosten; 
3. Actief het nut en de noodzaak van informatieveiligheid uit te dragen en toe te zien op adequate 

handhaving van het informatieveiligheidsbeleid;  

Conform 
besloten 

4.C Controleprotocol 
accountantscontrole 
jaarrekening 2020 

Voorstel: 
Het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2020 vaststellen, inclusief intern en 
extern normenkader. 

Conform 
besloten. 

4.D Vergaderplanning bestuur 
2021 

Voorstel: 
1. Het vergaderschema voor de bijeenkomsten van het algemeen bestuur in 2021 vast te stellen. 

 
Mevrouw Doornbos vindt het te voorbarig om alle Deltabijeenkomsten al digitaal in te plannen voor 2021.   
De voorzitter merkt op dat het lastig te voorspellen is wanneer fysiek vergaderen weer mogelijk is. In overleg 
met het dagelijks bestuur en de fractievoorzitters zal naar bevindt van zaken hierover worden besloten. 

Conform 
besloten. 

5.A Concept besluitenlijst AB 
d.d.8 september 2020 

De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

Conform 
besloten. 
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5.B Actielijst AB d.d. 8 
september 2020 

Mevrouw Doornbos informeert naar de stand van zaken over actiepunt 692 (Reactie op brief Meten is Weten 
over integrale aanpak Natura 2000) en een concrete planning wat wanneer verwacht kan worden. 
De voorzitter meldt dat dit onderwerp aan de orde komt in het volgende fractievoorzittersoverleg.  

 
 

6 Ingekomen stukken  Voorstel:  
Kennis nemen van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven. 
 
 06-02/06-03 Met deze stukken als aanleiding hecht mevrouw Doornbos aan een standpunt en/of een 

reactie van het dagelijks bestuur bij de ingekomen stukken.   
De voorzitter wijst er nogmaals op dat de behandeling van de ingekomen stukken aan de orde is in het 
eerstvolgende fractievoorzittersoverleg. 

 06-05: De heer Oegema en mevrouw Doornbos hebben naar aanleiding van de brief vragen die zij 
schriftelijk zullen indienen. Het DB zal deze schriftelijk beantwoorden. 

 06-09 De fracties AWP, Water Natuurlijk en CDA hebben behoefte aan verdere concretisering van 
assetmanagement, hoe dit zich vertaald naar de toekomst en of er voldoende personele capaciteit is. 
Verder zien de fracties graag dat dit onderwerp terugkomt in een Deltabijeenkomst. 
De voorzitter meldt dat er inmiddels een projectleider is aangesteld die een plan van aanpak inclusief 
scope voor 2025 opstelt. Wanneer gereed wordt het plan van aanpak gedeeld met het algemeen 
bestuur in een Deltabijeenkomst. 

 Brief van DB aan AB over krediet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding 
De heer Spijkervet ziet graag dat huidige mandateringsafspraken worden vastgehouden en het 
algemeen bestuur een volgende keer eerder wordt betrokken. 

conform 
besloten 

7 Mededelingen Geen mededelingen.  

8 Rondvraag  De heer Timmerman vraagt of dit jaar de satelietschouw eerder is gestart dan de gebruikelijk 
startdatum zijnde 15 november. Portefeuillehouder de heer Odink licht de werkwijze toe zegt toe het 
algemeen bestuur nader te informeren over de hierbij gehanteerde data. 

 Mevrouw Onderdijk informeert naar de mogelijkheden om blijvende informatieborden te plaatsen bij het 
project Marswetering. Dit mede naar aanleiding van contact met een ondernemer uit Dalfsen die veel 
vragen krijg van toeristen over het project. De voorzitter zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.  

 

 

9 Sluiting  De voorzitter meldt dat het voornemen is ook volgende algemeen bestuursvergadering in november digitaal 
is. Na de persconferentie volgende week volgt meer duidelijkheid.  
De voorzitter sluit om de digitale vergadering. 

 



Pagina   4 van 4 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 17 november 2020 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
 
 
 
 


