
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 31 oktober 2017 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig:  
Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), G. van den Berg, A. Bouwmeester, O.H. Brandsma (gedeeltelijk), ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, Ir. J.F. de 
Jong, J. Dunnink, A. Fokt, ing. L.G. Hinnen, T. Kingma, W. Limburg, mr. C.J. Netjes, P. de Noord, mr. G.B. Nijhuis, H. Oegema, K.H. Odink, H.J. Pereboom,   
G.H. Smeenk, G.F. Timmerman, M. Tuit, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, ing. A.J. Doornbos,  B. Wonink, leden en mevrouw ir. E. de Kruijk, 
secretaris. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
De heren D.J. Bruins en R.K. Winters 
 
 
 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 

 
Besluit 

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Rientjes van LTO Noord   
wordt in het bijzonder welkom geheten als inspreker. 
De voorzitter constateert dat het systeem voor slechthorenden helaas nog niet goed werkt en er niet getest 
kan worden. Mevrouw Kerstjens is hier ontstemd over.  
  
De heren Winters en Bruins zijn verhinderd. De heren Timmerman en Limburg schuiven later aan.  

 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er heeft zich één inspreker gemeld: 
1. De heer S. Rientjes bestuurslid van LTO Noord spreekt in over de agendapunten 

Waterschapszorg en Inrichting, Beheer en Onderhoud op Maat. De heer Rientjes onderstreept het 
belang van harmonisering van het beleid binnen dit waterschap. De heer Rientjes: 
- Spreekt zijn zorg uit over toekomstbestendigheid dan wel klimaatbestendigheid van de 

gestelde normen binnen waterschapszorg.  
- Onderstreept dat het van groot belang is het nieuwe beleid en de gemaakte keuzes zorgvuldig 

te communiceren met het betrokken gebied, voor goede informatiebijeenkomsten te zorgen  
en ruime gelegenheid te geven voor het stellen van vragen die betrekking hebben op de eigen 
situatie. Indien nodig met een individuele benadering.   

- Vraagt om flexibel om te gaan met de schouw indien omstandigheden in het veld het 

 



Pagina   2 van 9 

onderhoud aan de watergang moeilijk maakt.  
- Ziet goede mogelijkheden in een nauwkeurig digitale maaikalender. 
- Geeft aan dat LTO Noord graag betrokken wordt bij de evaluatie van het beleid in 2020. 

De voorzitter bedankt de heer Rientjes. 

3A Beleidsvoorstel omvang 
waterschapszorg 
waterschap Drents 
Overijsselse Delta 

Voorstel:  
Beleidsvariant zes vaststellen voor de waterschapszorg binnen het waterschap Drents Overijsselse 
Delta waarmee het beleid voor de waterschapszorg is geharmoniseerd. 
 
De essentie van de voorgestelde beleidsvariant zes bestaat uit de volgende indeling in A-
watergangen en B-watergangen, met bijbehorende criteria:  
 
A-watergangen:  

- watergangen met meer dan 25 ltr/sec afvoer gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar;  
- watergangen waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden: aanvoer van water, GGOR, 

waterkwaliteit en waterberging/NBW. 
B-watergangen: 

- watergangen met meer dan 10 ltr/sec afvoer en minder dan 25 ltr/sec gedurende gemiddeld 
1 tot 2 dagen per jaar; 

- watergangen waarvoor specifieke watersysteemdoelen gelden: aanvoer van water, GGOR, 
waterkwaliteit, waterberging/NBW en watergangen die van belang zijn voor ontwatering en 
afwatering ten behoeve van bebouwing in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom; 

Onderhoud van de B-watergangen wordt periodiek gecontroleerd middels een schouw.  
 
Met uitzondering van de fractie AWP Noord stemmen alle partijen in met het voorstel, waarbij op 
hoofdlijnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 

1. Verschillende fracties onderstrepen het belang van zorgvuldige communicatie met alle betrokken 
in het gebied over het nieuwe beleid én kritisch te kijken waar maatwerk nodig is. Daarbij uitgaan 
van  één op één communicatie.  
Portefeuillehouder de heer Pereboom bevestigt dit. In het implementatieplan zal het dagelijks 
bestuur de communicatie verder concretiseren. Als dit implementatieplan er is zal er ook zeker 
aandacht zijn voor het gesprek met zowel de belangenorganisaties als de individuele 
grondeigenaren. De heer Pereboom zegt toe dat er ook één op één wordt gecommuniceerd. 

2. Verschillende fracties zijn voorstander om het beleid van waterschapszorg in 2020 te evalueren en 
tijdens deze evaluatie met het de inwoners van het gebied de eventuele knelpunten te bespreken.  

3. Fracties Water Natuurlijk en fractie VVD en fractie Natuur informeren naar de schouwplicht voor B 
watergangen. Portefeuillehouder de heer Pereboom is van mening dat de schouw helder moet 
worden toegepast. Er staat in de schouw nog niet opgenomen hoe de schouwplicht van B-

Conform 
besloten 
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watergangen wordt aangepakt. Uiteraard streeft het waterschap naar een efficiënte manier om dit 
te organiseren.  

4. Fractie Water Natuurlijk is van mening dat het waterschap open moet staan voor onderhoud van 
derden en daarbij kijkt naar de win-win mogelijkheden. De VVD fractie informeert hoe het dagelijks 
bestuur deze aanpak voor zich ziet. De VVD fractie ziet hier mogelijkheden voor kwaliteits- en 
efficiency verbetering. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat bij het laten 
onderhouden van de watergangen door derden kritisch moeten kijken naar waar dit mogelijk is in 
de waterschapszorg en dat dit gebeurt volgens de juiste spelregels. 

5. De fractie AWP Zuid is het onduidelijk waarom er veranderingen zijn aangebracht in de waardering 
per variant na de Deltabijeenkomst. Het is voor de fractie hierdoor niet mogelijk een gefundeerd 
standpunt in te nemen en stemt daarom blanco Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan 
dat er tijdens de Deltabijeenkomst inbreng is geleverd door de fractie Bedrijven over hoe om te 
gaan met de criteria en de analyse hiervan. Dit is meegenomen in de verdere uitwerking. 

6. De PvdA fractie is verbaasd over het betoog van de fractie AWP Zuid (zie punt 5) en is van mening 
dat de fractie ofwel voor ofwel tegen moet stemmen. Een blanco stem kan niet. 

7. De SGP fractie informeert naar de transitiekosten welke worden uitgewerkt in het draaiboek voor 
implementatie. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat voor de uitvoering van het 
nieuwe waterschapsbeleid  er niet is overwogen krediet aan te vragen. Een concreet antwoord kan 
de heer Pereboom nog niet geven 

8. De  SGP fractie onderschrijft de oproep van de heer Rientjes om flexibel om te gaan met de 
schouw en hierbij in nauw contact te staan met de betrokkenen. Portefeuillehouder de heer 
Pereboom stelt voor dat voor helder beleid je wel uit dient te gaan van een datum, maar 
afhankelijk van factoren als het weer, de omstandigheden, nut en noodzaak hier flexibel mee om 
moet worden gaan.  

9. De  fractie Natuur wenst meer duidelijkheid over het eigendom van schouwpaden en is 
voorstander om het eigendom van een A-watergang en een watergang die overgaat van een A 
naar B watergang te laten bij het waterschap. De heer Tuit van de PvdA fractie sluit zich hier bij 
aan. 

3B Inrichting, Beheer en 
Onderhoud Op Maat 

Voorstel: 
1. Een nieuwe baggervergoeding instellen, als een tegemoetkoming in de kosten voor het 

verwerken van de bagger, van € 3,- per m3 bagger voor watergangen in het landelijk gebied. 
2. De bestaande onderhoudsvergoedingsregeling voor overmatige ontvangst van maaisel 

weer  activeren en toepassen voor bestaande en nieuwe gevallen in het gehele 
beheergebied. 

3. De bestaande vergoedingsregeling voor rijschade- en oogstderving stopzetten.  
4. Varianten vaststellen voor omgaan met maaisel waaronder het meerijden met de kipper als 

basis voor de gebiedsprocessen, het duurzaam omgaan met maaisel en het oplossen van 

Conform 
voorstel 
besloten 
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bestaande klachten. 
5. Varianten vaststellen voor de onderhoudsinrichting als basis voor de gebiedsprocessen. 

 
Alle partijen stemmen in met het voorstel, waarbij op hoofdlijnen de volgende opmerkingen worden 
gemaakt: 

1. Verschillende fracties vragen aandacht voor heldere communicatie in het bijzonder naar 
grondeigenaren en grondgebruikers.  

2. De  CDA fractie dringt er op aan de meerkosten zoveel mogelijk te beperken, alert te zijn op de 
kostenontwikkelingen en verdere versnippering van het onderhoud zoveel mogelijk te beperken. 
Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat het beperken van de meerkosten voor 
iedereen belangrijk is. De meerkosten zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. Er wordt nu wel 
een principiële keuze gemaakt en gekozen voor het inzetten van mogelijkheden (bijvoorbeeld 
Kippers) die er voorheen niet waren. 

3. Portefeuillehouder de heer Pereboom bevestigt de ontvangstplicht van maaisel aan de heer Fokt. 
Deze ontvangstplicht geldt voor iedereen. Een bovenwettelijke vergoeding is gekoppeld aan een 
bovengemiddeld ontvangst van maaisel. 

4. Verschillende fracties zien voor het waterschap een continuele inspanningsverplichting om te 
zoeken naar mogelijkheden voor maaisel voor gebruik als grondstof of andere toepassingen. Een 
uitwerking van duurzaam en innovatief gebruik van maaisel wordt gemist. Er wordt voorgesteld dit 
op lokaal niveau en gebiedsgericht te doen.   

5. Verschillende fracties zien graag dat een maaikalender komt in een digitale vorm. Het 
daadwerkelijk inplannen van het maaien dient zoveel mogelijk in overleg met de grondeigenaren 
en grondgebruiker te gebeuren. Portefeuillehouder de heer Pereboom, geeft aan dat  er via 
verschillende communicatiekanalen, ook digitaal, contact is met de grondeigenaren en 
grondgebruikers.   

6. De fractie Water Natuurlijk vindt dat het huidige voorstel te weinig vorderingen maakt op gebied 
van afvoer en hergebruik van maaisel en overweegt een amendement in te dienen. 
Portefeuillehouder de heer Pereboom merkt op dat het voorliggende voorstel voldoet aan de 
ambities waar het algemeen bestuur 28 februari mee van start is gedaan en verwijst naar de 
behandeling van agendapunt Duurzaam DOEN.  

7. De  fractie Natuur stelt dat bij medegebruik van de onderhoudspaden van het waterschap  er niet 
bespoten of bemest mag worden. Hij stelt voor dit vast te leggen als wijziging bij de actualisatie 
van de overeenkomsten met de grondeigenaren. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan 
dat de bestaande overeenkomsten met het huidige beleid/regels gerespecteerd worden. De 
voorzitter zegt dat dit onderwerp, zoals eerder al afgesproken terugkomt in een algemeen 
bestuursvergadering en wel voor de zomer van 2018.  

8. De heer Visscher van de fractie SGP geeft aan het een goede zaak te vinden dat er met de kipper 
wordt meegereden om het maaisel om te vangen. De heer Visscher zou graag een toelichting 
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hebben op de eerste inschatting van € 500.000 voor het gebruik van kippers. 

3C Recreatief medegebruik Voorstel: 
1. De beleidsnotitie recreatief medegebruik vaststellen. 
2. Een structureel budget van € 50.000 opnemen in de meerjarenbegroting 2018-2021 ten 

behoeve van een nog vast te stellen subsidieregeling recreatief medegebruik. 
 
Alle partijen stemmen in met uitsluitend deel 1 van het voorstel, waarbij op hoofdlijnen de volgende 
opmerkingen worden gemaakt: 

1. De  fractie Water Natuurlijk stelt voor om in eigen beleidsuitwerkingen waterschapsjargon te 
vermijden en voor de helderheid en eenduidigheid de term ‘recreatief gebruik’ te hanteren (in 
plaats van recreatief medegebruik). De fractie is positief over het voornemen dat er apart visbeleid 
komt. In de samenvatting van het voorstel ziet de fractie graag de term vissen toegevoegd onder 
de korte samenvatting en de zin die start met “Passieve openstelling van onze eigendommen voor 
.. “.   

2. De fractie Water Natuurlijk ziet graag als uitgangspunt in het beleidsplan dat het waterschap 
daadwerkelijk aanjager wil zijn en recreatieve bedrijven en andere belanghebbende organisaties 
uitnodigt in samenspraak tot afspraken te komen over het gebruik van een specifiek gebied. De 
fractie hoort graag vooraf in welke gebieden het waterschap deze aanjagersrol op zich gaat 
nemen. Met betrekking tot de geplande evaluatie in 2020 wenst de fractie een toezegging om 
helder te maken op basis waarvan de evaluatie gaat plaatsvinden.  

3. De fractie Water Natuurlijk ziet dat mensen vaker een goed doel opnemen in hun testament. Om 
deze suggestie te ondersteunen biedt de fractie het dagelijks bestuur de domeinnaam vrienden 
van wdodelta.nl aan. Portefeuillehouder de heer Odink bedankt de fractie voor de suggestie en het 
cadeau in de vorm van de url vriendenvanwdodelta.nl. De heer Odink zal zich nog beraden over 
de aanvaarding. 

4. De  fractie ongebouwd ziet graag dat – vanwege mogelijke overlast - bewust wordt omgegaan met 
recreatief gebruik op aanliggende schouwpaden.  

5. Verschillende fracties (ongebouwd, AWP Noord en VVD) zien recreatief medegebruik niet als 
kerntaak van het waterschap. De VVD fractie is voorstander van de begrenzing van recreatief 
medegebruik zoals deze is vastgelegd in het bestuursakkoord. . De VVD fractie is niet akkoord met 
het opnemen van een structureel budget in de meerjarenbegroting ten behoeven van een nog vast 
te stellen subsidieregeling recreatief medegebruik. Dit onderwerp dient bij de algemene 
beschouwingen terug te komen. De SGP,CDA en Bedrijven fractie en de Sallandse 
Gemeentebelangen sluiten zich bij dit laatste punt aan.  
Portefeuillehouder de heer Odink ligt toe dat de subsidie bedoeld is om kleine kansen mogelijk te 
maken en pleit er voor, ook met het oog op de maatschappelijke taken die het waterschap heeft dit 

 
De 
beleidsnotitie 
recreatief 
medegebruik 
wordt conform 
voorstel onder 
1 vastgesteld. 
 
Onderdeel 2 
(structureel 
budget € 
50.000) wordt 
teruggenomen 
naar het DB. 
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bedrag beschikbaar te stellen.  
6. De  fractie Bedrijven stelt het dagelijks bestuur voor deel 2 van het voorstel terug te nemen en 

beter gefundeerd opnieuw voor te leggen.  
7. Verschillende fracties doen suggesties om recreatief medegebruik verder te verbeteren. De heer 

Tuit van de PvdA fractie stelt voor in een Deltabijeenkomst verder te praten over de mogelijkheden 
om subsidies beschikbaar te stellen. 

8. Vanuit de CDA-fractie wordt geïnformeerd  naar de verhouding tussen het recreatief medegebruik 
zoals nu voorgesteld in relatie tot het vaarwegbeheer wat ook een vorm van recreatief 
medegebruik zou kunnen zijn. Portefeuillehouder de heer Odink geeft aan dat er volgend jaar een 
notitie volgt over vaarwegbeheer en dit nu niet is opgenomen. 

9. AWP-Noord wenst een overzicht van welke activiteiten het waterschap waar oppakt. 
Portefeuillehouder de heer Odink zegt dit toe. 

 
De voorzitter stelt samengevat dat alle fracties instemmen met deel 1 van het voorstel. 
Na een gedachtewisseling  stelt de voorzitter voor, met instemming van de dagelijks bestuursleden, deel 2 
van het voorstel terug te nemen voor discussie en komt het dagelijks bestuur hier al dan niet op terug in de 
meerjarenbegroting. 
 

3D Uitvoeringsstrategie 
Duurzaam DOEN 

Voorstel: 
1. Streven energieneutraal in 2025. (Bijlage 1) 

a. Kennisnemen van en bespreken denkrichting energieneutraal 2025 
- uitgangspunten (I t/m VI) 
- uitwerkingsstrategie (energiebesparing, zon op daken, zon op rwzi terreinen, zon 
grondgebonden, windenergie, waterkrachtenergie, initiatieven derden)  

b.    Kennis nemen van het activiteitenoverzicht.  
 
2. Grondstoffen winnen uit afvalwater. (Bijlage 2) 

a. Instemmen met de uitwerkingsstrategie (fosfaat, cellulose, humuszuren) 
b. Kennis nemen van het activiteitenoverzicht.  

 
3. Maaisel duurzamer verwaarden en geen afvoer naar compostering in 2020. (Bijlage 3) 

a. Instemmen met de uitwerkingsstrategie (papier, veggietimber, bodemverbetering, 
oogsttechnieken)  

b. Kennis nemen van het activiteitenoverzicht.  
 
4. Duurzaam-inclusief werken  (Bijlage 4) 

a. Instemmen met de uitwerkingsstrategie (besluitvorming, bedrijfsvoering, ideeën-houding-

Conform 
besloten 
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gedrag)  
b. Kennisnemen van het activiteitenoverzicht.  

 
 
 Aanwezigen stemmen in met het voorstel  waarbij op hoofdlijnen de volgende opmerkingen zijn gemaakt: 

1. De fractie bedrijven informeert bij het dagelijks bestuur of het waterschap op koers ligt naar 
2025. De fractie ontvangt graag van het dagelijks bestuur een spoorboekje om meer zicht te 
krijgen welke richting het waterschap ingaat en op daarmee meer zicht krijgt op de 
inspanningen en haalbaarheid van de ambitie. 

2. De fractie Bedrijven pleit er voor duurzame energie niet als investeringslast te zien maar 
andersom te benaderen. Door op onze assets faciliteiten beschikbaar te stellen voor anderen 
om te investeren, bijvoorbeeld om op ons eigendom zonnepanelen te leggen of een stuk grond 
beschikbaar te stellen voor windmolen, faciliteer je de markt om rendabel te investeren in het 
opwekken van energie. Het hoeft niet de investering van het waterschap zelf te zijn als het 
waterschap de  regie  faciliteert. Het dagelijks bestuur wordt uitgenodigd op de 
duurzaamheidsopgaven op deze manier aan te vliegen. 

3. De SGP fractie is geen voorstander om landbouwgronden te gebruiken voor o.a. 
zonnepanelen en is terughoudend met het plaatsen van windturbines op 
waterschapseigendommen. Draagvlak in de omgeving is hierbij belangrijk. 

4. De fracties VVD en CDA stellen voor niet alleen, wel primair, in het eigen verzorgingsgebied te 
kijken naar mogelijkheden om energie op te wekken maar vervolgens ook zeker hier buiten. 
Mogelijk in samenwerking met externe partners. Portefeuillehouder de heer de Jong kan zich 
hier in vinden, maar geeft aan ook in de regio voldoende kansen te zien.  

5. Verschillende fracties zien meer kansen bij grootschalige projecten die meer rendement en 
efficiency opleveren. Volgens de VVD fractie zou hier de prioriteit moeten liggen. 

6. De ChristenUnie ziet graag concrete voorstellen en discussiestukken. 
7. AWP-Noord roept op tot een betere en kleinere kringloop als het gaat over duurzame 

afvalwaterzuivering. De fractie Ongebouwd sluit zich hier bij aan. 
8. De VVD, Water Natuurlijk en PvdA fracties vragen actief versneld aan de slag te gaan met de 

participatiewet en hier in een algemeen bestuursvergadering nog eens nader over door te 
praten. De fracties vernemen graag het standpunt van het dagelijks bestuur hierin. 
Portefeuillehouder de heer de Jong deelt deze mening en meldt dat er hard gewerkt wordt aan 
een plan van aanpak.  De heer de Jong zegt toe dat dit onderwerp terugkomt in een 
Deltabijeenkomst. 

9. De fractie Natuur stelt dat de ambitie zoals deze nu is vastgelegd in het voorstel 
DuurzaamDOEN met betrekking tot maaisel buitengewoon laag is.  De fractie Water Natuurlijk 
onderstreept dit. Meneer hoort graag van de heer de Jong of en hoe de ambities op dit vlak 
aanzienlijk verhoogd kunnen worden. roept op tot het duur. 
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10. Verschillende fracties onderstrepen het belang van nauwe samenwerking met partners zoals  
bedrijven en kennisinstellingen. 

4A Kredietaanvraag 
“Vervangen 
blowersinstallatie en 
aanpassen leidingwerk van 
de  rioolwaterzuiverings-
inrichting (RWZI) Deventer” 

Voorstel: 
1. Een krediet beschikbaar stellen van € 845.000 voor het vervangen van de blowerinstallatie 

en het aanpassen van leidingwerk op de RWZI Deventer.  
  
Aanwezigen stemmen in met het voorstel. 

Conform 
besloten 

4B Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 

Voorstel: 
1. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016, zoals 

vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 januari 2016 intrekken; 
2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta 2017 vaststellen. 

 
 
Aanwezigen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerking: 

1. De heer Strolenberg van de fractie VVD geeft een stemverklaring. De VVD fractie kan instemmen 
met het voorliggende voorstel waarbij de fractie er van uit gaat dat er voldoende aandacht is en 
blijft voor het opvragen en gunnen of het opvragen van offertes en het gunnen van opdrachten aan 
ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
 

 

Conform 
besloten 

5 Concept besluitenlijst AB 26 
september 2017 plus 
actielijst 
 
 

Redactioneel: 
Geen opmerkingen. 
 
N.a.v.: 
Geen opmerkingen. 
 
Actielijst: 

Conform 
besloten 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

De heer Netjes van de ChristenUnie merkt op dat zoals in mailwisseling al geconcludeerd voortaan in bij 
de ingekomen stukken een voorstel komt van het dagelijks bestuur ten aanzien van afhandeling. 
De voorzitter bevestigt dit. 

 

 Rondvraag en sluiting Mevrouw Le Clercq-Westhuis van de fractie AWP Zuid heeft het waterschap gemist in de week van ons 
water en vraagt om hier volgende jaar meer aandacht aan te besteden middels activiteiten. De voorzitter 
bevestigt dat het waterschap wel deel heeft genomen en neemt kennis van het verzoek. 
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De heer Smeenk heeft al dijkwachtcoördinator deelgenomen aan de calamiteitenoefening Deining en 
Doorbraak en complimenteert de organisatie. 
 

 Sluiting De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  

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


