Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, (inclusief alle in i-babs openstaande acties)
Bijgewerkt voor vergadering van 26 september 2017
Actiepunt
Verantwoordelijke
1. Reactie op uitgaande brief inzake
Oegema, H.
gaswinningsbesluit Diever, winningslocatie
Wapse
Agendapunt
Algemeen Bestuur 20-12-2016, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

Deadline
01-07-2017

Status

Toelichting
Nadat door het DB van WDODelta, BHW van Westerveld en de provincie Drente een advies is gegeven
over het gaswinninsplan Diever voor een productieplafond van 480.000 Nm3 gas/dag bleek op dat bij de
daadwerkelijke ingediende aanvraag verandering omgevingsvergunning van Vermilion dat het om een
productieplafond gaat van 1.500.000 Nm3 gas/dag. Hiervan was geen sprake in het ons voorgelegde
winningsplan. Op de brief aan de minister van economische zaken van 22 november 2016 waarin op
opheldering wordt gevraagd is nog geen reactie. Zodra er reactie is, worden de leden van het algemeen
bestuur geïnformeerd.
Antwoord:
Reactie vanuit Ministerie heeft enige tijd op zich laten wachten. Op 4 september informatieve brief op
ibabs geplaatst. Onderwerp voor AB afgedaan.
2. Overzicht van toekomstige overdrachten van
Pereboom, H
01-02-2018
bruggen en hieraan gekoppelde kosten voor het
waterschap
Agendapunt
Algemeen Bestuur 31-1-2017, 04.D Overdracht bruggen naar de gemeente Steenwijkerland
Toelichting
De verschillende fracties wensen een overzicht van toekomstige overdrachten van bruggen en daaraan
verbonden kosten voor het waterschap. alsmede inzicht in de hoeveelheid bruggen waar het specifiek om
gaat. De heer Pereboom zegt dit toe, maar kan hier nog geen concrete termijn aan koppelen.
Stavaza 14/9: Actie is bekend en ligt bij de afdeling Strategie en Beleid. Inventarisatie is gestart maar kan
nog wel enige tijd duren.
3. Ambities en kaders beleid inrichting, beheer en
Pereboom, H
01-11-2017
onderhoud watersystemen landelijk gebied
behandelen in AB commissie
Agendapunt
Algemeen Bestuur 28-2-2017, 04.A Ambitie en kaders beleid Inrichting, beheer en onderhoud
watersystemen landelijk gebied
Toelichting
Mevrouw LeClercq-Westhuis ziet graag dat de variantenuitwerking voor de onderwerpen maaisel,
vergoedingen en onderhoudsinrichting terugkomt in de AB commissies watersystemen en waterveiligheid.
Stavaza 14/9: Dit onderwerp wordt meegenomen bij de beleidsharmonisatie en staat gepland voor het
AB van 31 oktober. Ook opgenomen in Dynamisch document.
4. Regels voor stelselmatig controleren en
Oegema, H.
01-11-2017
onderhouden van kunstwerken en stuwen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 28-2-2017, 04.B Kredietaanvraag uitvoeren groot onderhoud stuwcomplexen Vecht
Toelichting
De heer Brandsma vraagt welke regels er gehanteerd worden voor het stelselmatig controleren en
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onderhouden van kunstwerken en stuwen en hoe verassingen voorkomen kunnen worden.
Toelichting:
De voorzitter stelt voor het onderwerp assetmanagement, als er ruimte is, te agenderen in één van de
commissies dan wel themabijeenkomsten. Deze actie wordt verder opgepakt.
Stavaza 14/9: Het onderwerp assetmanagement staat gepland voor de Deltabijeenkomst op 7 november
2017.
5. Terugkoppeling over bestede subsidie
Oegema, H.
29-12-2017
Agendapunt
Algemeen Bestuur 2-5-2017, 03.D Aanpassen Algemene Subsidieregeling WDODelta
Toelichting
Mevrouw Doornbos wenst een toezegging van het DB dat er een terugkoppeling komt over de resultaten
van deze algemene subsidieregeling WDODelta en bij voorkeur ook een opschaling van de best practice.
Toelichting:
De heer Oegema zegt toe dat er een schriftelijke terugkoppeling volgt in het algemeen bestuur over de
bestede subsidie en de concrete resultaten.
Stavaza 06/06: Dit onderwerp is op de planning voor februari 2018 gezet.
6. Informatie over WDODelta werkt
Dijk, Herman
Agendapunt
Algemeen Bestuur 2-5-2017, 04.B Bestuurlijke Fusiemonitor

29-09-2017

Toelichting
De heer Netjes wenst nader geïnformeerd te worden over de planning en de onderdelen van het
programma WDODelta werkt.
De voorzitter zegt toe dat er een korte samenvatting wordt toegezonden.
Antwoord:
De heer Netjes heeft per mail antwoord ontvangen.
7. Extra eisen over het gebruik van
Oegema, H.
gewasbeschermingsmiddelen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 2-5-2017, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

31-10-2017

Toelichting
De heer Brandsma van de fractie Water Natuurlijk kan zich niet vinden in het door het dagelijks bestuur
gestelde standpunt om bij overeenkomsten tot het in gebruik geven van agrarische grond geen extra
eisen te stellen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De heer Brandsma ziet dit onderwerp
graag geagendeerd in één van de volgende bestuursvergaderingen gekoppeld aan de verdere uitwerking
van het beheer en onderhoudsplan.
Toelichting:
De heer Oegema motiveert het standpunt van het dagelijks bestuur. De voorzitter zegt toe dat dit
onderwerp ofwel gecombineerd met een ander onderwerp terugkomt, dan wel via een apart voorstel.
8. Omgang WDODelta normering van nutriënten
Spijkervet, K
30-06-2017
Agendapunt
Algemeen Bestuur 2-5-2017, 06 Ingekomen stukken en mededelingen
Toelichting
De heer Timmerman van de fractie Ongebouwd vraagt hoe WDODelta omgaat met de normering van
nutriënten?
Antwoord:
De heer Spijkervet heeft gewezen op een overzichtskaart waar dit exact digitaal op aangegeven is. Is
inmiddels afgedaan.
9. Nieuw contract accountant
Odink, K.H.
01-12-2017
Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-6-2017, 03.A Jaarrekening 2016
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Toelichting
Portefeuillehouder Odink zegt toe dat een voorstel volgt 2e helft dit jaar over verlenging dan wel nieuw
contract voor een accountant .
Stavaza 15/9
DB en Auditcommissie bereiden voorstel voor. Vermoedelijke behandeling januari 2018.
10.Onderzoek Frauderisico in 2017
Odink, K.H.
01-10-2017
Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-6-2017, 03.A Jaarrekening 2016
Toelichting
De heer Visscher herinnert aan de toezegging aan Auditcommissie over onderzoek frauderisico in 2017.
Portefeuillehouder Odink beaamt dit.
Stavaza 14/9: voorstel vaststellen controleprotocol komt in AB-vergadering 26 september. Onderdeel
daarvan is de beoordeling van het frauderisico analyse 2017.
11.Begrotingsbrief/perspectievennota en algemene
Odink, K.H.
01-11-2017
beschouwingen in juni
Agendapunt
Algemeen Bestuur 27-6-2017, 03.C Begrotingsbrief 2018-2021
Toelichting
De heer Winters bepleit begrotingsbrief te vervangen door perspectievennota en algemene
beschouwingen in juni. Dijkgraaf de heer Dijk zegt toe dat dit terugkomt in het fractievoorzittersoverleg
Stavaza 14/9
Is besproken in fractievoorzittersoverleg (FVO) van 12 september. Gevraagd is aan de fractievoorzitters
om voor het volgende FVO aan te geven wat wordt gemist aan de huidige begrotingsbrief. Komt opnieuw
aan de orde in eerstvolgende FVO.

Openstaand
Termijn overschreden
Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij
afgehandelde punten)

