
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 29 januari 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

De opname van deze vergadering is voor u beschikbaar via: 
https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2019/29-januari/13:30

Aanwezig :   Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter),  G. van den Berg, A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins (tot punt 3D), F. Le Clercq-Westhuis, 
ing. A.J. Doornbos, ing. L.G. Hinnen, Ir. J.F. de Jong, A. Fokt, T. Kingma, W. Limburg (tot punt 3D), 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 (tot punt 4A), 
A.M. Tuit (tot stemming punt 3C), J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: de heer J. Dunnink. 

Nr. Agendapunt  Voorstel/overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. De heer Dunnink heeft zich afgemeld.

Mevrouw Wichard kondigt een motie aan over biodiversiteit. Behandeling van de 
motie staat gepland voorafgaand aan de rondvraag.

De heer de Jong doet een mededeling over de voorlopige gunning over het 
inkoopbesluit Dijkteam Stadsdijken Zwolle. Vanochtend heeft het DB op basis van 
de scores van de gegadigden op de vastgestelde gunningscriteria besloten het 
contract ‘Dijkteam Zwolle’ voorlopig te gunnen aan de combinatie ‘Dijkzone Alliantie 
Zwolle,’ bestaande uit Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. en Ploegam 
B.V. met ondersteuning van onder andere ingenieursbureau Tauw.  Indien geen 
bezwaren op dit voornemen worden gemaakt wordt dit voornemen omgezet naar 
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een definitieve gunning  

Mevrouw Le Clercq-Westhuis maakt kenbaar dat zij op 8 januari 2019 in een brief aan de voorzitter 
en de leden van het Algemeen Bestuur per 1 januari 2019 het lidmaatschap van de Algemene 
Waterschapspartij heeft opgezegd en tegelijkertijd ook haar zetel als Algemeen Bestuurslid van 
WDODelta. In reactie op de WDODelta brief van 15 januari 2019 heeft zij besloten de resterende 
periode. tot een opvolger is gevonden en benoemd,  op persoonlijke titel genaamd fractie LeClercq-
Westhuis zitting te houden in het Algemeen Bestuur. De voorzitter licht het proces van opvolging 
toe.

2 Mogelijkheid tot inspreken De heer Wevers spreekt in op agendapunt 3A Overdracht beheer en onderhoud 
stedelijk Water. Specifiek stedelijk waterbeheer en waterbeheer in het landelijk 
gebied, in het bijzonder over afvoer en aanvoer van water bij droogte. 
Volledigheidshalve is de tekst van inspreken van de heer Wevers bijgaand 
toegevoegd. De heer Nijhuis is het oneens met de opmerking van de heerv  
Wevers dat  wateraanvoer in tijden van natuurlijke droogte geen waterschapstaak 
is.

De voorzitter bedankt de heer Wevers voor zijn inspraakreactie..

3.A Overdracht beheer en 
onderhoud stedelijk water 
(beleidsharmonisatie)

Voorstel:

1. Vaststellen van de beleidslijn stedelijk water, inclusief ambities en kaders, en daarbij uitgaan 
van een realisatietermijn van 4 jaar (bijlagen 1 en 2).

2. Instemmen met het opstarten van het proces overdracht stedelijk water in het noordelijk 
gebied en daarvoor een implementatiekrediet van € 500.000 beschikbaar stellen hetgeen in 
de Meerjarenbegroting is opgenomen.

3. Kennisnemen van de uitkomsten van de consultatieronde (bijlage 3).

In eerste termijn geven de fracties hun beschouwing.

Gewijzigd besloten.
Het AB stemt in 
met het voorstel 
waarbij bij punt 1 in 
het voorstel de tekst 
van het 
amendement van de 
VVD fractie wordt 
toegevoegd.
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De fractie Bedrijven noemt het onderdeel baggerspecie vanuit stedelijk gebied bij beheer en 
onderhoud als specifiek aandachtspunt. Dit is een andere problematiek dan de baggerspecie vanuit 
landelijk gebied en kan hoge kosten met zich meebrengen. De fractie Bedrijven ziet dit onderwerp 
graag als specifiek risico opgenomen in de risicoparagraaf. Portefeuillehouder de heer Pereboom 
geeft een toelichting en zegt toe dat er een memo komt over de baggerspecie en de afspraken die 
hierover gemaakt zijn met de direct betrokken partijen
Amendementen:

 De VVD dient een amendement in en stelt voor het voorstel betreffende de ‘overdracht van 
het beheer en onderhoud stedelijk’ te wijzigen door aan punt 1 van het voorstel toe te 
voegen: ‘Na twee jaar zal een evaluatie plaatsvinden waarbij de realisatietermijn (in totaal 4 
dan wel 6 jaar) opnieuw zal worden beoordeeld. Zie bijlage 2 (amendement 1).

Het AB neemt het 
amendement van de 
VVD fractie over.

3.B Commissie Fusiemonitor Voorstel:

1. De fracties van uw Algemeen Bestuur de mogelijkheid te geven te reflecteren op de 
aanbevelingen van de Commissie;

2. Het dagelijks bestuur waardeert de blik van buiten die de commissie het waterschap geeft 
en adviseert het algemeen bestuur kennis te nemen van de rapportage van de Commissie 
Fusiemonitor WDODelta, de aanbevelingen van de commissie over te nemen en deze 
verder uit te (laten) werken.

3. Besluiten de aanbevelingen van de Commissie op te volgen en hierbij:
- de aanbevelingen die voornamelijk raken aan de bestuurlijk organisatie op te volgen in 

het proces van bestuurlijke inrichting van het nieuwe bestuur en coalitievorming;
- kennis te nemen van de door het dagelijks bestuur voorgenomen insteek op de 

aanbevelingen die voornamelijk raken aan de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking en 

Conform besloten.
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de  organisatie.

Diverse fracties wensen duidelijkheid over het vervolgproces en de implementatie.
Portefeuillehouder de heer Dijk (bij dit agendapunt is de heer de Jong plaatsvervangend voorzitter)
geeft aan dat in het nieuwe coalitieakkoord wordt gekeken hoe dit concreet vorm kan krijgen en stelt 
voor dat het nieuwe AB in 2022 aan een partij van buiten de vraag stelt terug te blikken op de 
organisatie ontwikkeling. Mogelijk vindt dan behandeling plaats in een Deltabijeenkomst in 2022. 
Op verzoek van de heer Netjes zal het rapport van de commissie Fusiemonitor worden toegevoegd 
aan het overdrachtsdossier. 

3.C Beleid waterschapserfgoed 
en ruimtelijke kwaliteit

Voorstel:
 

1. Vaststellen van het beleid waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit, op basis van 
uitvoeringsvariant B.

2. Beschikbaar stellen van 0,4 fte en meenemen in de begroting 2020-2023.
3. In de casus van de aanwijs van drie waterschapseigendommen als gemeentelijke 

monument Instemmen met de aanwijs als gemeentelijke monument.

De fracties hebben verschillende inzichten over dit voorstel.

Amendement:
De fractie bedrijven dient een amendement in (zie bijlage 3/amendement 2) en stel voor om het 
besluit onder punt 2 te wijzingen in:
In de komende twee jaren het equivalent van 0,4 fte beschikbaar te stellen voor het beschrijven van 
de waarden die in het erfgoedbeleid moeten worden beschermd en deze werkzaamheden op te 
dragen aan een daarin gespecialiseerde opdrachtnemer, waarna de organisatie deze waarden in de 
reguliere werkzaamheden kan betrekken.

De voorzitter stelt namens het DB voor het voorstel op punt 2 te wijzigen naar: Beschikbaar stellen 
van 0,4 fte voor twee jaar en meenemen in de begroting 2020-2021 en brengt dit in stemming

Gewijzigd besloten.

Het AB verwerpt 
het amendement 
van de fractie 
Bedrijven met een 
ruimte meerderheid 
van stemmen. 5 
stemmen voor.

Het gewijzigde 
voorstel wordt met 
een meerderheid 
van stemmen (15 



Pagina   5 van 7

voor en 12 tegen) 
aangenomen.

3.D Evaluatie calamiteit droogte 
2018

Voorstel:
1. Kennisnemen van de conclusies van de evaluatie van de droogtesituatie 2018
2. Kennisnemen van de aanbevelingen en het vervolgproces

De verschillende fracties zijn positief over deze evaluatie.

Conform besloten.

4.A Inzetten bestaand krediet 
gasveiligheid 
slibgistingsinstallatie Echten

Voorstel:
Instemmen met het inzetten van het bestaande krediet gasveiligheid slibgistingsinstallatie Echten 
voor het starten van de planuitwerking van het concept voorkeursalternatief.

Conform besloten.

4.B Plan van Aanpak en krediet 
Verkenning HWBP Vecht 
Stenendijk 

Voorstel:
Een krediet van € 2.456.000,- verlenen voor de HWBP-Verkenning Vecht Stenendijk 

Conform besloten.

4.C Beschikbaar stellen 
aanvullend 
voorbereidingskrediet Plan 
van Aanpak Verkennings-
fase HWBP Vecht Dalfsen 
West.

Voorstel:
Het verhogen van het krediet voor het opstellen van het Plan van Aanpak Verkenning HWBP Vecht 
Dalfsen West met € 300.000,-. 

Conform besloten.

4.D. Voorkeursalternatief 
dijkversterking Gelderse 
Sluis - Reevediep

Voorstel:
Vaststellen van het Voorkeursalternatief voor versterking van de dijk Gelderse Sluis – Reevediep en 
als gevolg daarvan instemmen om in de Planuitwerkingsfase met belanghebbenden gesprekken 
voort te zetten over het voornemen tot intrekken van de ontheffing voor rundveebeweiding op de 
dijk.

Conform besloten.
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5.A. Reglement 
toelating/beëdiging AB en 
benoeming DB 

Voorstel:
1. Het bijgaande Reglement voor de toelating en beëdiging van het algemeen bestuur en de 

benoeming van het dagelijks bestuur vaststellen.
2. De heren Kingma, De Noord en Smeenk benoemen als leden van de Commissie voor 

onderzoek van de geloofsbrieven.

Conform besloten.

5.B. Strategie slibeindverwerking Voorstel:
Instemmen met strategie slibeindverwerking:
1. Starten aanbestedingsprocedure voor middellange termijn, met een vast blok van 5 jaar en 5 

jaar optioneel, afhankelijk van aangeboden tarief gunnen; 
2. Gelijktijdig met omringende waterschappen gezamenlijk opties verkennen om te komen tot meer 

capaciteit voor slibeindverwerking;
3. In afstemming met STOWA en alle Nederlandse waterschappen voor de lange termijn inzetten 

op innovatie om nog duurzamere slibketens ontwikkelen.

Conform besloten.

6 Concept besluitenlijst AB-
vergadering d.d. 18 
december 2018

Redactioneel:
Ongewijzigd vastgesteld.

7 Ingekomen stukken en 
mededelingen

07-03 Brief van DB aan AB over formatie en kostenontwikkeling fusie organisatie.
Mevrouw LeClercq-Westhuis verwijst naar bijlage 1 bij deze brief en vraagt waarom de organisatie 
niet nu al een begin maakt met de toekomstbestendiger maken van het personeelsbestand.  De 
voorzitter geeft aan het dit onderwerp in de Deltabijeenkomst op 28 februari uitgebreid aan de orde 
komt. Mevrouw LeClercq-Westhuis stemt vervolgens hiermee in.

8 Motie  Deltaplan 
Biodiversiteit

Mevrouw Wichard brengt namens de fractie Water Natuurlijk de motie Deltaplan biodiversiteit in 
waarin het DB wordt verzocht zich aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het 
Deltaplan te betrekken bij de op te stellen bestuurlijke visie op biodiversiteit voor Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Zie bijlage 4 voor deze motie.

De motie wordt 
aangehouden.
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Reactie portefeuillehouder de heer Pereboom:
De heer Pereboom pleit er voor dat de AB leden eerst kennis kunnen nemen van de inhoud van het 
landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit onderwerp komt terug op de AB-agenda. Over de 
bestuurlijke planning kan de portefeuillehouder naar verwachting tijdens de volgende algemeen 
bestuursvergadering meer duidelijkheid geven. De motie wordt aangehouden en mogelijk wordt 
deze tijdens de volgende algemeen bestuursvergadering opnieuw ingebracht. Mevrouw Wichard 
vraagt alle algemeen bestuursleden vooraf kennis te nemen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

9. Rondvraag De heer Strolenberg wenst duidelijkheid over de manier van stemming en vraagt of het reglement 
van orde hierop nog wordt aangepast. De voorzitter geeft aan dat punt van bespreking wordt in het 
fractievoorzittersoverleg.
De heer Hinnen signaleert dat er veel publiciteit is over de vreemde stoffen problematiek en 
informeert na de stand van zaken binnen het waterschap Drents Overijsselse Delta.
Portefeuillehouder de heer Spijkervet geeft een toelichting.   

10 Sluiting De voorzitter bedankt aan aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 18:15 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 28 februari 2019

De secretaris, De voorzitter,


