CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 9 juli 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.
Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, C.N. Hunger, E.J. Leeuw,
K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F.
Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, T.H. Korenromp, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G.
Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.
Afwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), W.T.A. Konter, A.B. Veldhoen en W.A. van Ittersum

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

1

Opening en mededelingen

De waarnemend voorzitter opent de vergadering. Op verzoek van de heer Visscher en mevrouw
Trompert wordt agendapunt 4B (vervangen klepkeringen Kampen) als bespreekstuk behandeld.
De waarnemend voorzitter meldt dat bij agendapunt 6 een aantal mededelingen vanuit het dagelijks
bestuur volgen.

2

Mogelijkheid tot inspreken

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3A

Afscheid jeugddijkgraaf Anna
Spijkervet

Het algemeen bestuur staat stil bij het afscheid van Anna Spijkervet als jeugddijkgraaf.
De waarnemend voorzitter bedankt Anna Spijkervet voor haar inzet en overhandigt haar bloemen en een
cadeau. Anna Spijkervet overhandigt de waarnemend dijkgraaf een nieuw manifest gericht aan de
nieuwe jeugddijkgraaf Jiska Taal, het jeugdwaterschapsbestuur en het algemeen bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit manifest doet de oproep om het manifest van het
jeugdbestuur - waarin staat hoe het jeugdbestuur denkt dat waterschappen jongeren kunnen betrekken
bij water toekomstbestendig te maken met onderwerpen als klimaat en duurzaamheid. Het manifest zal
onder de aandacht worden gebracht van de bestuursleden, de collega waterschappen en de Unie van
Waterschappen.

3B

Evaluatie
waterschapsverkiezingen

Voorstel:
Kennis nemen van de evaluatie waterschapsverkiezingen 2019.

Besluit

Conform
besloten.
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Diverse fracties reageren op de evaluatie waterschapsverkiezingen 2019. De evaluatie van de Unie van
Waterschappen komt ter kennisneming terug in het algemeen bestuur.

3C

Aanvraag krediet Plan van
Aanpak HWBP Vecht Zwolle

Voorstel:
Het beschikbaar stellen van € 200.000,- ter voorbereiding van het Plan van Aanpak en de
subsidieaanvraag HWBP Vecht Zwolle in verband met samenvoeging van de Verkenning Vecht Zwolle
met de Verkenning van Vecht Dalfsen West tot het project Vecht Dalfsen Zwolle.

Conform
besloten.

3E

Uitwerking Strategie
slibeindverwerking

Voorstel:
1. Kennisnemen van de uitwerking van het AB-besluit Strategie Slibeindverwerking van 29 januari 2019.
2. Instemmen met gewijzigde strategie slibeindverwerking:
a. Gezamenlijke aanbesteding met Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest;
b. Stimuleren ontwikkelen van extra slibeindverwerkingscapaciteit door (nieuwe) marktpartijen en
daarom contracten voor de middellange en lange termijn uit te vragen (initiële looptijd van 10, 15
of 20 jaar met optionele verlenging tot maximaal 30 jaar);
c. De gunningscriteria (met betrekking tot duurzaamheid) en een mogelijk plafondbedrag in de
aanbesteding in afstemming met de andere partners ter beoordeling laten aan het dagelijks
bestuur;
d. In afstemming met STOWA en alle Nederlandse waterschappen voor de lange termijn blijven
inzetten op innovatie om nog duurzamere slibketens te ontwikkelen.
3. Het dagelijks bestuur mandateren voor de nadere uitwerking van de strategie onder 2 en voor de
aanbesteding.

Conform
besloten

4A

Krediet voor realisatie gemaal Voorstel:
Instemmen met de realisatie van poldergemaal Giethoorn ten behoeve van het projectenprogramma
Giethoorn
Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde, fase 5 en hiervoor een bruto
krediet beschikbaar stellen van € 2.770.000.

4B

Vervangen klepkeringen
Kampen

Voorstel:
1. Het projectplan ‘vervangen klepkeringen Kampen Midden’ vast te stellen.
2. Voor de realisatie een krediet van € 825.000 beschikbaar te stellen.
3. Een deel de huidige klepkeringen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2019 versneld af te
schrijven.
Dit bestuursvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk in plaats van hamerstuk.

Conform
besloten.

Conform
besloten.
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Concept besluitenlijst AB d.d.
25 juni 2019

Redactioneel:
Onder punt 10, rondvraag is per abuis de verkeerde datum opgenomen in de mededeling over de
slibgisting Echten. Doel is dat de installatie op 31 december 2020 weer opgestart kan worden (i.p.v.
2019). Dit zal aangepast worden in de besluitenlijst.
Naar aanleiding van:
Naar aanleiding van de besluitenlijst, agendapunt 10 (rondvraag): daarnaar gevraagd zijn er geen
bezwaren gerezen tegen het verzamelen en vervolgens delen van de bereikbaarheidsgegevens van
bestuursleden en fractievolgers. Er is een overzicht van gegevens gemaakt dat op 4 juli 2019 per e-mail
is verstuurd naar bestuursleden en fractievolgers.

Gewijzigd
vastgesteld.

Actielijst:
Mevrouw Poutsma stelt voor de formulering van de actie onder nummer 430 gewijzigd wordt naar
financieel én inhoudelijk dashboard (in plaats van financieel). Het algemeen bestuur besluit deze
aanvulling over te nemen.
6

Ingekomen stukken en
mededelingen

Brief 06-02 Brief van DB aan AB over onderzoek medicijnrestverwijdering afvalwater ISALA:
Conform
De vergadering wordt tijdelijk geschorst voor overleg tussen de fracties. De heer Tuit geeft een reactie
besloten.
namens meerdere fracties: de fracties vinden dit een zeer belangrijk onderwerp voor het waterschap .De
fracties ondersteunen de feiten in de brief, en geven daarnaast het signaal dat zij het dagelijks bestuur
daarnaast graag ondersteunen met een oproep aan de samenlevingom dit onderwerp aandacht te
geven.
Portefeuillehouder mevrouw Wichard dankt het algemeen bestuur voor de steun en meldt dat voor het
eind van dit jaar een integraal bestuursvoorstel in het algemeen bestuur zal worden geagendeerd, waarin
ook wordt aangegeven hoe de omgeving zal worden betrokken.
Mededelingen:
Portefeuillehouder mevrouw Wichard doet een mededeling over het klimaatakkoord. Op 28 juni j.l. is het
Klimaatakkoord gepresenteerd. De reactie van de waterschappen staat op deze website:
https://www.uvw.nl/waterschappen-hebben-hoge-verwachtingen-van-klimaatakkoord/. In oktober 2019
zal in de Algemene Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen besloten worden over definitieve
deelname aan het Klimaatakkoord. Op korte termijn zal een ledenbrief verstuurd worden met daarin de
belangrijkste resultaten voor de waterschappen. Mevrouw Wichard heeft aan dat zodat er meer
informatie vanuit de Unie van Waterschappen bekend is deze gedeeld zal worden met de leden van het
algemeen bestuur.
Portefeuillehouder de heer Pereboom doet een mededeling over de consequenties PAS.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft er een korte eerste inventarisatie
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plaatsgevonden over de projecten die hier mogelijk door geraakt worden. Het gaat om de projecten
Marswetering, Oude Diep waarbij de heer Pereboom een toelichting geeft en mevrouw Wichard specifiek
voor het project RWZI Echten. Voor deze projecten worden de consequenties en mogelijke maatregelen
zo spoedig mogelijk in beeld gebracht en gedeeld met het algemeen bestuur.
De heer Tuten verzoekt het algemeen bestuur op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de
PAS. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt dit toe.
De waarnemend voorzitter doet een mededeling over de plannen voor een de samenwerking tussen
Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Zuiderzeeland op het gebied van ICT. Het
voornemen is het algemeen bestuur hier op 12 september een voorstel overvoor te leggen. Voor 27
augustus 2019 19:00 uur is er een gezamenlijke informatiebijeenkomst gepland voor de algemeen
bestuursleden van beide betrokken waterschappen. Een definitieve uitnodiging volgt.

7

Rondvraag

Mevrouw Wesselink vraagt namens de fractie CDA bij persberichten naast een minder technische
beschrijving ook aandacht voor het beantwoorden van de ‘waarom’ vraag.

8

Rondvraag

De waarnemend voorzitter bedankt iedereen voor zijn bijdrage en nodigt de leden van het algemeen
bestuur uit voor de zomerborrel van WDODelta op donderdag 11 juli a.s..
De algemeen bestuursvergadering van september is zoals eerder gemeld vervroegd naar 12 september
2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 12 september 2019.
De secretaris,

De waarnemend voorzitter,

Conform
besloten.

