CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 16 oktober 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle.
De opname van deze vergadering is voor u beschikbaar via: https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormendevergaderingen/2018/16-oktober/13:30
Aanwezig : Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, G. van den Berg, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis,
Ir. J.F. de Jong, ing. A.J. Doornbos, J. Dunnink, A. Fokt, ing. L.G. Hinnen, T. Kingma, 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, J. Visscher,
mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.
.
Afwezig met kennisgeving: A.M. Tuit.

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

1

Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 13.30 uur de vergadering.

2

Mogelijkheid tot inspreken

Er hebben zich twee insprekers gemeld:
De heer Maat spreekt in op het agendapunt 4B: Projectplan Marswetering fase 2
De heer van der Werf spreek in op het agendapunt 4A: Projectplan Waterwet versterking regionale
waterkering langs buitenpolders Mandjeswaard Kampen.

3.A

Uitkomsten onderzoek
kwijtscheldingsbeleid
WDODelta

Voorstel:
De uitkomsten van het rapport “Kwijtscheldingsbeleid Waterschap Drents Overijsselse Delta”
bespreken.

Besluit

De motie is
ingetrokken door de
VVD fractie en wordt
in aangepaste vorm
door hen aan de orde
gesteld in de
november
vergadering.
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De VVD fractie dient een motie in. De fractie draagt het Dagelijks Bestuur op om er bij de Unie van
Waterschappen op aan te dringen aan een aantal deskundige fiscalisten van naam en faam advies
te vragen over het (verruimde) kwijtscheldingsbeleid in relatie tot de aard van ons
waterschapsbelastingstelsel.
3.B

Begrotingsvoorstel en
financiële kaders
implementatie
Waterschapszorg

Voorstel:
1. Een kredietruimte van € 14,7 mln. in de meerjarenbegroting opnemen als reservering voor
de implementatie van Waterschapszorg.
2. Het dagelijks bestuur mandateren om het Plan van Aanpak Waterschapszorg vast te stellen
en krediet beschikbaar te stellen voor de implementatie van Waterschapszorg.
3. Het algemeen bestuur wordt een evaluatie, inclusief financieel deel, voorgelegd na
implementatie van minimaal één deelgebied. Bij de evaluatie is inhoudelijk en financiële
bijsturing mogelijk. Punt 3 is tijdens de vergadering toegevoegd aan het voorstel door
portefeuillehouder de heer Pereboom namens het dagelijks bestuur.

Gewijzigd
vastgesteld.

De leden van het algemeen bestuur stemmen in met het voorstel, inclusief punt 3. Over de 2
onzekerheden: nadere financiële gegevens en mandaat wordt uiterlijk in de AB-vergadering op 18
december 2018 een voorstel neergelegd. Het gaat dan om een financieel beeld van de eerdere in
het AB-voorstel vermelde alternatieven en in welke stappen de mandatering plaatsvindt. Dit met
inachtneming van de controlerende taak van het algemeen bestuur en de praktische voortgang van
het programma. In de decembervergadering heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om erop
terug te komen.

3.C

Kredietaanvraag
heroverweging scope
project gasveiligheid sliblijn
rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten

Voorstel:
1. Instemmen met de heroverweging van de projectscope gasveiligheid sliblijn RWZI Echten naar
aanleiding van recente ontwikkelingen en kansen.
2. Hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen ter hoogte van € 250.000.
Portefeuillehouder de heer Spijkervet zegt toe dat de leden van het algemeen bestuur geïnformeerd
worden zodra dit mogelijk is zonder hier tijdstippen aan te koppelen vanwege de complexiteit van dit
onderwerp.

Conform voorstel
besloten
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Kredietaanvraag ontstenen
Vechtoevers.

Voorstel:
1. Instemmen met het voorstel om ca. 3 kilometer Vechtoever te ontstenen en hiervoor een krediet
van € 325.000 + € 140.000 (totaal € 465.000) beschikbaar te stellen.
2. Vooruitlopend op de behandeling van de meerjarenbegroting 2019-2022 in november 2018
instemmen met het verlagen van de post 2B232 voor het project ‘Vecht Varsen (ontstening en
poelen)’ met € 140.000 en dit bedrag toe te voegen aan de post 2B237 voor het
project ‘ontstening ten zuiden van de A28’.

Conform besloten
met aantekening
stemverklaring van
fractie SGP in de
besluitenlijst.

De heer Visscher van de SGP fractie stemt niet in met dit voorstel.
4.A

Projectplan Waterwet
versterking regionale
waterkering langs
buitenpolders
Mandjeswaard Kampen.

Voorstel:
Het Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering buitenpolders Mandjeswaard en de
reactienota vast te stellen.

Conform voorstel
besloten

4.B

Projectplan Marswetering
Fase 2

Voorstel:
1. Kennis nemen van de reactienota zienswijzen.
2. Het Projectplan inrichtingsproject Marswetering Fase 2 vaststellen.
3. Een krediet beschikbaar stellen van € 2.930.000 voor de uitvoering van de maatregelen zoals
beschreven in het projectplan.

Conform voorstel
besloten

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Maat, inspreker op dit agendapunt, doet
portefeuillehouder de heer Oegema de volgende toezegging. Over het verhoogd moeten aanleggen
(als vergunningseis van het waterschap in verband met varend onderhoud wat nu niet meer gaat
gebeuren) van een brug vindt nader overleg plaats met de inspreker de heer D. Maat.
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Energieneutraal 2025 Windenergie Staphorst en
Nieuwleusen

Voorstel:
1. Instemmen met de hoofdpunten voor de op te stellen samenwerkingsovereenkomsten met de
Coöperatie te Staphorst en de Coöperatie te Nieuwleusen.
2. De nadere uitwerking en het besluit tot het aangaan van beide samenwerkingsovereenkomsten
laten verzorgen door het Dagelijks Bestuur.
3. In de meerjarenbegroting 2019-2022 het benodigd kapitaal voor beide projecten opnemen.

Conform voorstel met
aantekening van de
stemverklaring SGP
fractie.

De heer Visscher van de SGP fractie is het niet eens met dit voorstel.
Toetreding
werkgeversvereniging
waterschappen en
sectorvolgers

Voorstel:
Toetreden tot de op te richten werkgeversvereniging voor waterschappen en sectorvolgers

4E

Rapport voor de publieke
zaak van de Raad voor het
Openbaar Bestuur

Voorstel:
1. Kennis nemen van het rapport en de opgestelde notitie zoals deze onder de toelichting van
dit voorstel is opgenomen:
2. De reactie toezenden aan de Unie van Waterschappen.

5

Concept besluitenlijst AB
d.d. 18 september 2018

Ongewijzigd redactioneel vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

4.D

Conform besloten met de toevoeging dat het algemeen bestuur positief besluit op het eventueel
aansluiten van sectorvolgers op onze gemeenschappelijke regeling.

Actielijst wordt ter kennisgeving aangenomen.
6

Ingekomen stukken en
mededelingen

Conform besloten.

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp aanpassing belastingstelsel geagendeerd wordt voor de
AB-vergadering van 27 november 2018. Op 22 oktober komt de Unie van Waterschappen met een
voorstel.
De heer Netjes van de CDA fractie ziet graag dat bij de ingekomen stukken voor het algemeen
bestuur, en vervolgens doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening direct een concept
antwoordbrief is bijgevoegd. De voorzitter zegt toe
dat dit zo mogelijk voortaan zal gebeuren.
Er volgt een discussie over vertrouwelijkheid van ingekomen stukken voor het algemeen bestuur in
verband met de privacywet. Voortgaan worden bij brieven die openbaar worden gemaakt twee

Conform besloten.
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versies met het algemeen bestuur gedeeld. Één openbare brief waarbij de namen worden weggelakt
en één vertrouwelijke versie met namen die uitsluitend met de AB-leden wordt gedeeld.

7

Rondvraag

Mevrouw Wichard van de fractie Water Natuurlijk en mevrouw Le-Clercq-Westhuis informeren naar
de reacties van de gemeente op de voorgenomen beleidslijn beheer en onderhoud stedelijk water.
Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt toe dat hier empathisch mee wordt omgegaan. Een
bestuursvoorstel komt terug uiterlijk in de algemeen bestuursvergadering van januari/februari 2019.
De heer de Noord van de fractie Water Natuurlijk informeert naar de status van de Veenweidevisie.
Portefeuillehouder de heer Oegema zegt toe dat dit onderwerp in een informatiebijeenkomst voor
het algemeen bestuur terugkomt in januari/februari 2019.

8

Sluiting

De voorzitter sluit om 17:15 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 27 november 2018
De secretaris,

De voorzitter,

