
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 8 september 2020 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, 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 en mededelingen  Het algemeen bestuur vergadert vandaag fysiek in het waterschapshuis in Zwolle. In verband met de 
Corona richtlijnen gelden enkele bijzondere huisregels. 

 Op verzoek van mevrouw Doornbos, Poutsma en de heer Brandsma worden de agendapunten 4B 
(Watervisie) en 4C (Verordening Kostentoedeling watersysteembeheer) als bespreekpunt geagendeerd 
in plaats van hamerstuk. 

 Mevrouw Doornbos, mevrouw Poutsma en de heer Brandsma verzoeken bij agendapunt 06-A-08  een 
procedurele bijdrage te leveren. 

 Mevrouw Wesselink verzoekt bij agendapunt 4A (Peilbesluit boezem Noordwest Overijssel) een bijdrage 
te leveren. 

 Mevrouw Poutsma en mevrouw Wesselink verzoeken om bij agendapunt 7 een bijdrage te leveren. 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers.  

3.A Projectplan N307 
Roggebot Kampen: 
dijkvakken N11N11A 

Voorstel: 
1. Het Projectplan Waterwet “N307 Roggebot-Kampen; Dijkvakken N11/N11A en Uitwateringskanaal” 

vast te stellen. 
2. Een realisatiekrediet beschikbaar te stellen van € 400.000 voor de voorbereiding op en de uitvoering 

van de maatregelen zoals beschreven in het projectplan. 

Conform 
besloten. 
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3.B Tussentijdse evaluatie 
Waterschapszorg 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de tussentijdse evaluatie  van de uitvoering van het 

programma Waterschapszorg (WSZ)  
2. De implementatie van WSZ volgens de huidige aanpak voort te zetten, waarbij in acht wordt genomen 

dat het vier jaar durende programma op basis van de huidige inschatting ca. 3 maanden langer duurt 
door de tot nu toe genomen coronamaatregelen. 

Conform 
besloten. 

3.C Voorbereidingskrediet 
Planuitwerking HWBP 
Zwolle-Olst 

Voorstel: 
Een voorbereidingskrediet te verstrekken van € 10.500.000 voor de start van de Planuitwerking van het 
HWBP project Dijkversterking IJsseldijk Zwolle - Olst, bij wijze van voorfinanciering en vooruitlopend op de 
subsidieaanvraag bij het landelijk HWBP. 

Conform 
besloten. 

4.A Peilbesluit boezem 
Noordwest Overijssel 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de reactienota; 
2. Het peilbesluit Boezem Noordwest Overijssel inclusief de toelichting vast te stellen. 

 
Mevrouw Wesselink van de fractie CDA vraagt of de titel van het persbericht minder technisch 
geformuleerd kan worden. De heer Schoonman zegt dit toe en kondigt aan de wijze van omgaan met 
persberichten nader te zullen bespreken met de fractievoorzitters.  

Conform 
besloten. 

4.B Watervisie Voorstel: 
1. De reactienota vast te stellen. 
2. De Watervisie vast te stellen. 
3. Kennis te nemen van het persbericht. 

Conform 
besloten. 

4.C Kostentoedeling 
Watersysteembeheer 
2021 

Voorstel: 
De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer van waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 vast 
te stellen.  

Conform 
besloten. 

4.D Ontheffen verhuisplicht 
voor de heer D.S. 
Schoonman 

Voorstel: 
1. Voorzitter de heer Dirk-Siert Schoonman voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van de 

verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap te hebben, conform artikel 
16 lid 2 van het Provinciaal Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta; 

2. Uiterlijk een jaar na de installatie van de heer Schoonman te besluiten over het al dan niet verlengen 
van deze ontheffing op basis van een evaluatie, waarvoor de criteria in overleg met de 
fractievoorzitters worden bepaald. 

Conform 
besloten. 

5 Concept besluitenlijst AB 
d.d. 30 juni en 25 
augustus 2020 plus 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van de vraag van dhr. Gernaat (fractie GBDO) over de meerkosten voor HVO (actie 637 in 
actielijst AB) geeft de portefeuillehouder de heer Pereboom een nadere toelichting. Het bedrag extra 
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actielijst 
 
 

besteed aan HVO is volledig binnen de bandbreedte gebleven, en er zijn geen signalen dat er 
motorproblemen zijn ontstaan.  

6.A Ingekomen stukken  Voorstel:  
Instemmen met voorgestelde wijze van afdoening. 
 
 06-A-08 Brief van aan algemeen bestuur over Meten is Weten over integrale aanpak Natura2000: 

Mevrouw Doornbos verzoekt het dagelijks bestuur om reactie aan het algemeen bestuur op deze brief. 
Dit kan in de Deltabijeenkomst op 13 oktober. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt toe hier op 
terug te komen. 

 
 Op verzoek van de heer Spijkervet komt het onderwerp ingekomen stukken, de inhoud en de wijze van 

afdoening op de agenda van het fractievoorzittersoverleg. 
 
 
 
  

conform 
besloten 

6.B Mededelingen  De voorzitter stelt namens het dagelijks bestuur, n.a.v. de toezegging in de Deltabijeenkomst op 1 
september over participatie en inspraak onder de nieuwe omgevingswet, voor hier concreet op terug te 
komen bij behandeling van het projectbesluit omgevingswet in het algemeen bestuur. Dit is naar 
verwachting eerste kwartaal 2021. 

 

7 Rondvraag en sluiting  Mevrouw Poutsma vraagt naar aanleiding van het afgelopen donderdag verschenen rapport ‘Stop 
bodemdaling in Veenweidegebieden’ het dagelijks bestuur om een stand van zaken over de 
veenweidegebieden en benadrukt het belang van actieve communicatie hierover naar 
belanghebbenden. Portefeuillehouder de heer Pereboom meldt een korte stand van zaken.   

 De heer Konter vraagt naar de stand van zaken plaatsen zonnepanelen bij de rwzi Vollenhove, de 
consultatie van omwonenden in de voorbereiding hiervan en de reactie van het waterschap op de petitie 
van de omwonenden. Portefeuillehouder mevrouw Wichard meldt een korte stand van zaken. 

 De heer Oegema vraagt hoe het gaat met de dijken in relatie tot de droogte. Portefeuillehouder de heer 
Breunissen geeft aan dat hier zorg voor is en zegt toe hier schriftelijk aanvullende informatie over te 
verschaffen.  

 

 

8 Afscheid waarnemend 
dijkgraaf Piet Zoon 

Er wordt stilgestaan bij het afscheid van waarnemend dijkgraaf Piet Zoon door de voorzitter, de secretaris-
directeur en de heer Brandsma namens het algemeen bestuur.  Allen bedanken de heer Zoon voor zijn inzet 
als waarnemend dijkgraaf/voorzitter.  
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9 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering.   

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 20 oktober 2020 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
 
 
 
 


