
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 13 maart 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, ing. A.J. Doornbos, J. Dunnink, A. 
Fokt, ing. L.G. Hinnen, Ir. J.F. de Jong, W. Limburg, mr. C.J. Netjes, mr. G.B. Nijhuis, P. de Noord, K.H. Odink, H. Oegema, H.J. Pereboom, mr. ir. J.P.H.M. Pierey, 
G.H. Smeenk, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, A.M. Tuit, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw ir. 
E. de Kruijk, secretaris. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
T. Kingma en G. van den Berg 
 
 
 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 

 
Besluit 

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur  

2 Mogelijkheid tot inspreken Er heeft zich één inspreker gemeld: 
De heer Santing, spreekt in over het agendapunt 3A: Project Nijeveen-Koldeveen. 
De heer Santing is het niet eens met het plan met name op het punt van de bufferzone. De bufferzone 
is in zijn ogen niet nodig. Indien deze er wel komt heeft dit grote gevolgen voor zijn bedrijf. Zijn beeld 
is dat met zijn bezwaarschrift niets is gedaan. De volledige inspraakreactie is als bijlage toegevoegd. 
 
 
 
 

 

3A Project Nijeveen-
Koldeveen 

Voorstel: 
1. Het  “Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen” vaststellen; 
2. Een krediet voorbereiding realisatie van € 330.000 verstrekken voor het uitwerken van de 

maatregelen en het aanbestedingsgereed maken van de werken. 
 

Het DB neemt dit 
voorstel voor een 
periode van 2 
maanden terug. In de 
tussentijd gaat het DB 
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 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.  

3B Kredietaanvraag 
voorbereiding gemaal 
Halfweg en gemaal 
Giethoorn 

Voorstel: 
1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 450.000 voor gemaal Halfweg. 
2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 350.000 voor gemaal Giethoorn. 

 
 
 

Conform voorstel 

3C Kredietaanvraag 
werkzaamheden Panjerd-
Veeningen 

Voorstel: 
Een aanvullende krediet verlenen van € 183.000 voor afronding van de werkzaamheden aan de 
waterberging Panjerd-Veeningen.  
 
Dhr. Pereboom zegt toe dat er zal worden gezorgd voor permanente zichtbaarheid van deze locatie 
na uitvoering van de werkzaamheden.  

Conform voorstel  
 
 
 
 

3D Voorbereidingskrediet 
Plan van Aanpak 
Verkenning HWBP-project 
Vecht Dalfsen Vecht en 
Stenendijk 

Voorstel: 
Het voorbereidingskrediet verlenen van € 260.000,- voor het opstellen van het Plan van Aanpak voor 
de verkenning van de dijkversterking Vecht Dalfsen West en Stenendijk Hasselt. 
 

Conform voorstel 

4 Concept besluitenlijst AB. 
d.d. 5 februari 2018 

 Besluitenlijst wordt 
vastgesteld conform 
het concept.  
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5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Dhr. de Jong kondigt aan dat er wordt gewerkt aan een windplan in Staphorst met een coöperatie in 
oprichting. Er komt een AB voorstel over dit onderwerp op 17 april. Dhr. Dunnink meldt dat hij 
persoonlijk betrokken is bij deze coöperatie in oprichting, en dat hij zich om deze reden zal onthouden 
van meningsvorming in het AB over dit thema.  
Naar aanleiding van het ingekomen stuk over het interbestuurlijk programma wordt gevraagd naar de 
governance tussen de Unie van Waterschappen en de waterschappen. Dhr. Dijk geeft aan dat het 
bestuurlijk programma ons mogelijkheden biedt en ons helpt ons werk goed te doen. Waarbij elk 
waterschap autonoom besluiten neemt.  

Het AB neemt kennis 
van de ingekomen 
stukken en 
mededelingen.  

6 Rondvraag Dhr. Dijk zegt toe dat de suggestie voor een wekelijkse nieuwsbrief nader zal worden bekeken.  
In reactie op de vraag of wij iets kunnen doen rondom de Dijkstoel die in slechte staat is, geeft dhr. de 
Jong aan dat erkend wordt dat deze waardevol is, maar dat deze particulier bezit is. In het kader van 
meekoppelkansen wordt gekeken naar mogelijkheden.  
In reactie op de vraag hoe het waterschap betrokken is bij de recente uitspraak van de Rechtbank 
over de brug in het kader van Ruimte voor de Rivier Zwolle geeft dhr. de Jong aan dat Rijkswaterstaat 
hier aan zet is. 
 

 

7 Sluiting   

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 17 april 2018 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 


