
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 15 mei 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
De volledige opname van deze vergadering is voor u beschikbaar via: 
https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2018/15-mei/13:30 
 
Aanwezig :   Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), G. van den Berg,  A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis,  
 ing. A.J. Doornbos, A. Fokt, Ir. J.F. de Jong, T. Kingma, W. Limburg, 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, G. van den Berg, J. Visscher,  
 mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw ir. E. de Kruijk, secretaris. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
J. Dunnink, ing. L.G. Hinnen en mr. C.J. Netjes, 
 
 
 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 

 
Besluit 

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter attendeert de aanwezigen erop dat de algemeen 
bestuursvergadering openbaar is, er live wordt gestreamd naar de bestuurspagina van de website van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta en opnamen hier ook terug te kijken zijn. Een ieder die de 
vergadering bijwoont heeft hier bij binnenkomst van de zaal kennis van kunnen nemen. 
De voorzitter heet de deelnemers van de cursus ‘Actief voor het waterschap’ in het bijzonder welkom. 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich twee insprekers gemeld.  
De heer H. de W en de heer F. spreken in over het onderwerp projectplan brongebied Oude Diep. 
 
 

 

3.A Projectplan brongebied 
Oude Diep 

Voorstel: 
1. Kennis nemen van de ingediende zienswijzen en reactienota. 
2. Het projectplan vaststellen. 
3. De in het projectplan beschreven maatregelen uitvoeren en hiervoor een krediet verlenen van  

€ 3.860.000. 

Conform voorstel 
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De leden van het algemeen bestuur vragen aandacht voor de indieners van zienswijzen/insprekers en 
zien graag dat er een oplossing komt. 

3.B Voorbereidingskrediet 
Planuitwerking HWBP 
Stadsdijken Zwolle 
 

Voorstel: 
Het AB wordt gevraagd een voorbereidingskrediet te verlenen van € 4.800.000,- , vooruitlopend op de 
HWBP-subsidie voor start van de planuitwerking van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle.  
 

Conform voorstel 

3.C Beleid vismigratie niet 
KRW-wateren 

Voorstel: 
1. Het oplossen van vismigratieknelpunten volgens optie 2 en dit als ‘beleid voor vismigratie 

buiten de Kaderrichtlijn water’ vaststellen.  
2. Deze aanpak van het vismigratiebeleid in 2021 te evalueren. 

 
Met uitzondering van de fracties VVD en de fractie Bedrijven stemmen alle fracties in met het voorstel. 

Conform voorstel 

3.D Dijkversterking 
Kampereiland - 
Kredietaanvraag 
planuitwerking en 
realisatie  
 

Voorstel: 
1. Kennis nemen van het ontwerpalternatief om de vereiste waterveiligheid te bereiken door het 

versterken van de kade met gebiedseigen grond. 
2. Beschikbaar stellen van een krediet van € 4.900.000,- voor het vervolg van de planuitwerking 

en realisatie van de dijkversterking Buitenpolders Kampereiland. Maximaal 50% van deze 
kosten zullen verrekend worden met de subsidie van Provincie Overijssel, met een maximum 
van € 2.400.000,-. 

 

Conform voorstel 

3.E Kader genieten van water Voorstel:  
In te stemmen met:  

- Zelf initiatieven te ontplooien op het thema van Genieten van water en (financiële) 
ondersteuning te bieden aan initiatieven van derden middels een subsidieregeling. 

- Hiervoor vanaf 2019 een bedrag van € 50.000/jaar vrij te maken. 
 
De aanwezigen partijen stemmen in met het voorstel genieten van water voor een periode van 2 jaar 
met de afspraak dat er in 2021 een evaluatie plaatsvindt. 
 

Gewijzigd vastgesteld 

4.A Aanwijzen 
vestigingsgemeente 
hoofdstembureau 

Voorstel: 
De gemeente Zwolle op grond van artikel E 6a van de Kieswet aan te wijzen als gemeente waarin het 
hoofdstembureau voor de waterschapsverkiezingen is gevestigd. 
 

Conform voorstel 
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4.B Waterveiligheidsrappor-
tage 2017 

Voorstel: 
Kennisnemen van de Waterveiligheidsrapportage 2017 
 

Conform voorstel 

5 Concept besluitenlijsten 
AB vergadering 17 april 
2018 

Geen opmerkingen De besluitenlijsten 
worden vastgesteld 
conform concept. 

6 Ingekomen stukken  Geen opmerkingen Voor kennisgeving 
aangenomen. 

7 Rondvraag Mevrouw LeClercq-Westhuis vraagt hoe het waterschap de privacy heeft gewaarborgd van  
persoonsgegevens van bestuur, medewerkers en andere organisaties en waar dit beschreven is. Zij  
wenst hier graag duidelijkheid over. Portefeuillehouder de heer Odink zegt dat hier ook binnen het 
dagelijks bestuur bijzondere aandacht voor is. Er is interne projectgroep bezig om o.a. de spelregels 
hiervoor uit te werken en helderheid te scheppen in de consequenties van deze wet. 

 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 26 juni 2018 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
 
 
 
 


