Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 17 april 2018
Actiepuntenlijst bijgewerkt voor AB 15 mei 2018

Actiepunt
Verantwoordelijke
Deadline
Status
1. Het Waterschapshuis
Odink, K.H.
28-09-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 04.A Actualisatie begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Het
Waterschapshuis (HWH)
De heer Netjes ziet graag dat het onderwerp het waterschapshuis (o.a. het koersplan) geagendeerd wordt
in een auditcommissie of Delta bijeenkomst. Portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat het onderwerp
terugkomt in een Delta bijeenkomst.
Stavaza 2 mei 2018.
Opgenomen als mogelijk onderwerp voor een Deltabijeenkomst. Wellicht in samenhang met ICT-special.
2. Fusiemonitor 2018
Dijk, Herman
28-09-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 26-09-2017, 03.D Fusiemonitor 2018
Plan van aanpak externe commissie fusiemonitor 2018 naar het AB
Stavaza 30/4/: 25 april heeft de eerste bijeenkomst van de commissie plaatsgevonden. Vervolgafspraken
gepland. De heer de Groot (burgemeester De Wolden) is gekozen tot voorzitter van de commissie.
Streven van de commissie is voor de zomer het plan van aanpak gereed te hebben.
3. Renovatie gemalen en stuwen 2018
Oegema, H.
01-07-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 06-02-2018, 04.B Renovatie gemalen en stuwen 2018
Dhr. Dijk zegt toe dat voor de Meerjarenraming een beeld zal worden gegeven van de kostenontwikkeling
van renovatie van gemalen en stuwen.
Stand van zaken 30/4:
Wordt besproken in portefeuilleoverleg alvorens door kan gaan naar DB en het financiele AB van 26 juni.
4. Extra eisen over het gebruik van
Oegema, H.
30-06-2018
gewasbeschermingsmiddelen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 02-05-2017, 06 Ingekomen stukken en mededelingen
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. In de algemeen bestuursvergadering van 31 oktober 2017 heeft de
heer van den Berg dit onderwerp opnieuw aangekaart. De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp voor de
zomer 2018 terugkomt bij het algemeen bestuur.
Stand van zaken 30 april 2018: Een voorstel wordt medio 2018 verwacht.
5. Jaarverslag 2017 Vergunningen en Handhaving
Oegema, H.
bespreken in Delta bijeenkomst
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

29-06-2018

Mevrouw Leclercq-Westhuis heeft gevraagd dit onderwerp te behandelen in een Delta bijeenkomst. De
voorzitter zegt toe dat dit onderwerp terugkomt.
Stand van zaken 30 april 2018:
Wordt op 8 mei in Fractievoorzittersoverleg besproken.

6. Voortgang van Unie van Waterschappen over
Dijk, Herman
motie digitalisering stemmen bij verkiezingen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

28-06-2018

De heer Strolenberg vraag om proactieve communicatie door het dagelijks bestuur naar het algemeen
bestuur als er meer nieuws is van de Unie van Waterschappen over het digitaal stemmen bij de
waterschapsverkiezingen. De voorzitter zegt dit toe.
Stand van zaken 30 april:
Op dit moment geen nieuws te melden.
7. Terugkoppeling over gesprekken met de
Oegema, H.
natuurorganisaties Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 04.B Uitstel peilbesluiten

28-06-2018

Bovenaan blz. 2 van het bestuursvoorstel wordt verwezen naar de gesprekken die in april 2018
plaatsvinden met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De voorzitter zegt op
verzoek van de heer de Noord toe het algemeen bestuur te informeren over de uitkomsten van deze
gesprekken.
Stand van zaken 1 mei 2018:
Op dit moment zijn de uitkomsten van de gesprekken nog niet bekend.
8. Overzicht activiteiten recreatief gebruik
Odink, K.H.
Agendapunt
Algemeen Bestuur 31-10-2017, 03.C Recreatief medegebruik

01-06-2018

Mevrouw Doornbos ontvangt graag een overzicht van welke activiteiten waar worden uitgevoerd op het
gebied van recreatief gebruik.
Stand van zaken 1 mei 2018:
Een concept overzicht is gereed en zal via het DB terugkomen bij de ingekomen stukken/mededelingen in
het AB van 26 juni.
9. Vervolg op afhandeling voorstel project Nijeveen
Oegema, H.
31-05-2018
Koldeveen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 13-03-2018, 03.A Project Nijeveen-Kolderveen
Het DB heeft dit voorstel in de AB-vergadering van 13 maart 2018 teruggenomen voor een periode van 2
maanden. In de tussentijd gaat het DB opnieuw in gesprek met de familie Santing over een oplossing.
Ook zal de juridische procedure nader worden onderzocht, zal bekeken worden of de subsidie definitief
wordt en welke maatregelen mogelijk zijn als blijkt dat het effect anders is dan verwacht.
Stavaza 1/5:
De portefeuillehouder heeft contact gehad met dhr. Santing en aangegeven dat wij in overleg zijn met de
provincie en dat een afspraak voor een gesprek volgt. We hebben nog geen subsidiebeschikking
ontvangen. Het onderzoek naar de juridische procedure en de effecten is afgerond. In mei wordt ook op
bestuurlijk niveau overlegd met de provincie. Een nieuw voorstel aan het AB is gepland voor de
vergadering op 10 juli.
10. Toezending koersdocument het Waterschapshuis Odink, K.H.
31-05-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 04.A Actualisatie begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 Het
Waterschapshuis (HWH)
De heer Netjes vraagt om toezending van het koersdocument van het Waterschapshuis naar alle
algemeen bestuursleden. De voorzitter zegt dit toe.
Stand van zaken 24 april 2018:

Op Ibabs gezet onder info aan het AB
11. Fouten in nummering pagina's jaarverslag 2017
Oegema, H.
Vergunningen en Handhaving (punt 07)
corrigeren
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 06 Ingekomen stukken en mededelingen

31-05-2018

De heer Smeenk merkt op dat de nummering van de pagina's van het jaarverslag niet correct zijn en
vraagt hier aandacht. Portefeuillehouder de heer Oegema zegt toe dit te laten aanpassen.
Stand van zaken 19 april 2018:
De teamleider handhaving is hierover geïnformeerd en het rapport wordt hierop aangepast.
Actie is hiermee afgehandeld en komt niet meer terug in het AB.
12. Terugkoppeling over bestede subsidies
Oegema, H.
01-05-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 02-05-2017, 03.D Aanpassen Algemene Subsidieregeling WDODelta
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.
De heer Oegema zegt toe dat er een schriftelijke terugkoppeling volgt in het algemeen bestuur over de
bestede subsidie en de concrete resultaten.
Stavaza 1 mei 2018:
Het overzicht is gereed en zal samen met een vooruitblik worden toegezonden. Planning juni 2018.
13. Participatie in windplan Staphorst
Jong, H. de
24-04-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 17-04-2018, 09 Participeren in windplan Staphorst (vertrouwelijk/niet openbaar)
Portefeuillehouder de heer de Jong zegt toe dat de selectiecriteria van de gemeente Staphorst worden
toegezonden. Dit op verzoek van de AB-leden.
Stand van zaken 24 april 2018:
Op pagina 2 van het bestuursvoorstel onder de eerste bullet, laatste regel (ontwikkelingen gemeente
Staphorst en intentieovereenkomst voor windplan) staat de link naar selectiecriteria. Via een aparte e-mail
verstuurd op 1 mei zijn de AB-leden hier nogmaals op geattendeerd.
14. Stadsdijken Zwolle
Jong, H. de
01-04-2018
Agendapunt
Algemeen Bestuur 26-09-2017, 03.A Besluit Voorkeursalternatief (VKA) Stadsdijken Zwolle
Tijdsplan toesturen aan AB voor plan van aanpak klimaatadaptieve mogelijkheden voor buitendijkse
bedrijven.
Stand van zaken 1 mei:
Het tijdsplan voor het ontwikkelen van een handelingsperspectief met de buitendijks gelegen bedrijven op
Voorst A in Zwolle is opgesteld. Medio september 2018 wordt de eindrapportage verwacht. Het Plan van
Aanpak - met een gedetailleerde beschrijving van de verschillende stappen - is besproken met de
Portefeuillehouder H. de Jong. We zijn in gesprek met de bedrijven over ons concept Plan van Aanpak.
Medewerkers van de gemeente Zwolle hebben een inhoudelijke bijdrage en zijn lid van het projectteam.
15. Stand van zaken herinrichting bergingen
Oegema, H.
28-02-2018
Rouveen
Agendapunt
Algemeen Bestuur 19-12-2017, 8 Rondvraag
In de omgeving Rouveen zijn agrariërs die mogelijkheden zien voor aanpassing van langsbergingen.
Volgens de heer Dunnink hebben de agrariërs dit aangekaart bij het waterschap maar komen deze

initiatieven niet verder. Wat is hiervan de oorzaak? Portefeuillehouder de heer Oegema geeft aan dat hij
hier op terug komt.
Stavaza 1 mei : In het DB van 23 januari is besloten om eerst een gesprek aan te gaan met de betrokken
3 grondeigenaren voordat het DB een beslissing neemt. Gesprek heeft plaatsgevonden. Bepaalde zaken
worden nog nader uitgezocht. Vergt wat meer tijd.
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= Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (staat in ibabs bij
afgehandelde punten)

