
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 25 februari 2020 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, 

W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, M.F. Strolenberg, 
F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, 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:  
 
 
 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 

 
Besluit 

1 Opening en mededelingen • De voorzitter nodigt de fractievoorzitters uit om aansluitend aan de vergadering kort bijeen te komen.  
• De voorzitter verzoekt de bestuursleden de intake vragenlijst voor de debattraining in te vullen.  
• De voorzitter attendeert het bestuur op het feit dat er in de aanloop naar de vergadering op twee 

momenten informatie is verstrekt in de vorm van beantwoording schriftelijke vragen.  
• Mevrouw Wesselink van de CDA fractie wenst bij agendapunt 6-01 een opmerking te maken. 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers.  

3A  Kredietaanvraag realisatie 
poldergemaal Halfweg 
(Scheerwolde) 

Voorstel: 
Het poldergemaal Halfweg (Scheerwolde) aanpassen en renoveren en hiervoor een bruto krediet 
beschikbaar stellen van € 4.035.000 

Conform 
besloten. 

3B Brongebied Oude Diep- 
aanvullend krediet PFAS 
en meekoppelkansen 

Voorstel: 
1. Een krediet van € 475.000 beschikbaar stellen voor het oplossen van de PFAS problematiek; 
2. Een krediet van € 295.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van meekopppelkans A: berging op 

grond van Stichting het Drents Landschap, onder voorbehoud van een substantiële bijdrage van derden; 
3. Een krediet van € 85.000 beschikbaar stellen voor de realisatie van meekoppelkans B: Verbeteren 

waterbeheer. 

Conform 
besloten. 
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3C Krediet voor 
voorfinanciering 
voorbereiding 
planuitwerking HWBP 
project Stenendijk Hasselt 

Voorstel: 
Krediet beschikbaar stellen van € 530.000,- voor de voorbereiding en start van de Planuitwerking van HWBP 
Stenendijk Hasselt. 
In reactie op de vraag van de heer Gernaat van de fractie GBDO of er in 2019 ook krediet is aangevraagd 
voor deze onderdelen van de planuitwerking zegt de portefeuillehouder de heer Breunissen toe hierop terug 
te komen.  

Conform 
besloten. 

3D Biodiversiteit Voorstel: 
1. Kennisnemen van de ‘Notitie biodiversiteit’, zie bijlage 1  
2. De huidige activiteiten ten aanzien van biodiversiteit voortzetten, aanvullende maatregelen in de 

bedrijfsvoering nemen en optimaal in spelen op initiatieven van derden. 
 
Moties: 
Motie 1: De fracties Water Natuurlijk Ongebouwd, Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, ChristenUnie, 
50PLUS, Natuurterreinen, AWP, Bedrijven, CDA en VVD dienen een motie in waarin zij het dagelijks bestuur 
verzoeken: 
• Bij beleidsvoorstellen die betrekking hebben op inrichting en beheer de mogelijkheden voor behoud en 

herstel van biodiversiteit te betrekken, op voorwaarde dat dit geen functiewijziging tot gevolg heeft. 
• Biodiversiteit als integraal onderdeel te betrekken bij de uitvoering van de bedrijfsvoering. 
• Over 2 jaar aan het algemeen bestuur te rapporteren welke stappen zijn gezet voor behoud en herstel 

van de biodiversiteit en gaat over tot de orde van de dag. 
Zie bijlage 1. 

Conform 
besloten. 
 
 
 
 
De motie 1 
wordt unaniem 
aangenomen.   
 
 

3E Toekomst sliblijn RWZI 
Echten – aangepast 
voorkeursalternatief 

Voorstel: 
1. De variant “Echten Groengas+ en Circulair” vaststellen als aangepast voorkeursalternatief ter vervanging 

van het in april 2019 vastgestelde voorkeursalternatief “Echten Robuust”.  
2. Vaststellen dat de meerjarenbegroting voor dit project opgehoogd wordt van €12 miljoen naar  

€38 miljoen (voorbereiding en realisatie). 
3. Een voorbereidingskrediet van € 6 miljoen beschikbaar stellen.   
 
Amendementen: 
Amendement 1: De fractie Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel dient een amendement in waarin zij het 
dagelijks bestuur verzoeken onder het kopje voorstel te tekst als volgt te wijzigen: 

1. De variant “Echten Groengas” vast te stellen als aangepast voorkeursalternatief ter vervanging van 
het in april 2019 vastgestelde voorkeursalternatief “Echten Robuust”. 
2. Vaststellen dat de meerjarenbegroting voor dit project opgehoogd wordt van €12 miljoen naar €28 
miljoen (voorbereiding en realisatie) 

Het voorstel 
wordt 
teruggenomen 
door het 
dagelijks 
bestuur en 
komt terug in 
de vergadering 
van 28 april 
2020. 
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3. Als voorbereidingskrediet beschikbaar te stelen 20% van het totale investeringsbedrag. 
Zie bijlage 2. 

 
Naar aanleiding van de vele vragen die de verschillende fracties nog hebben stelt het dagelijks bestuur voor 
om het algemeen bestuur te voorzien van extra informatie en terug te komen met een uitgebreider 
onderbouwd voorstel in de bestuursvergadering van 28 april 2020. De voorzitter verzoekt de bestuursleden 
hun vragen binnen één week schriftelijk in te dienen bij bestuurszaken. De leden van het algemeen bestuur 
stemmen hiermee in. 

4A Kredietaanvraag 
Vispassage Pontongemaal 
Zandwetering Wijhe 

Voorstel: 
Een krediet van € 280.000 beschikbaar stellen voor het vispasseerbaar maken van de klepstuw bij 
Pontongemaal Zandwetering Wijhe. 

Conform 
besloten.  

4B Het Waterschapshuis: 
Actualisatie begroting 
2020 en begroting 2021 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de Actualisatie Begroting 2020 van Het Waterschapshuis en hierop geen 

zienswijze aan te bieden. 
2. Kennis te nemen van de Ontwerp Begroting 2021 van Het Waterschapshuis en hierop geen zienswijze 

aan te bieden. 
3. Kennis te nemen van de verhoging van de bijdragen 2020 voor WDODelta van € 17.301 voor de 

Instandhouding van HWH en € 212.806 voor Projecten en daarmee tot de verhoging van de totale 
bijdragen 2020 met € 230.107 van € 818.508 naar € 1.048,615 (alle bedragen zijn inclusief BTW). 

4. Kennis te nemen van de dekking van de verhoging van € 230.107 voor de bijdragen 2020 binnen de 
kaders van de bestaande begroting van WDODelta.  

5. Dhr. Odink toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling 
(GR) Het Waterschapshuis. 

Conform 
besloten.  

5 Concept besluitenlijst AB 
d.d.17 december 2019 en 
28 januari 2020 plus 
actielijst 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. Conform 
besloten. 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Voorstel:  
Kennisnemen van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven. 
 
• 06-01 Kopie brief Natura 2000. Mevrouw Wesselink van de fractie CDA vraagt hoe het dagelijks bestuur 

met deze brief omgaat. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat het dagelijks bestuur deze 
brief ter kennisname heeft aangenomen. 

• Portefeuillehouder de heer Pereboom meldt dat de schriftelijke reactie op inspraak in de AB-vergadering 
van 28 januari 2020 van het burgerinitiatief Meten is Weten over gewasbeschermingsmiddelen met het 

Conform 
besloten.  
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bestuur wordt gedeeld via Ibabs. 
• Portefeuillehouder de heer Pereboom meldt in reactie op de vraag van de heer Spijkervet in de vorige 

vergadering dat het algemeen bestuur de bevoegdheid om projectplannen en leggers vast te stellen 
heeft gedelegeerd aan het dagelijks bestuur.  

7 Rondvraag en sluiting • De heer Westerhof van de fractie 50Plus is benaderd door de Stentor en informeert naar het onderzoek 
Reevediep. Portefeuillehouder de heer Breunissen geeft aan dat hier nog overleg met betrokken partijen 
over plaatsvindt  en dat hij niet op de zaken vooruit kan lopen. De coördinatie ligt bij de provincie 
Overijssel. 

• Mevrouw Poutsma kondigt het programma aan voor de waterleliebijeenkomst op 23 april 2020 en dankt 
de organisatie voor de bijdrage aan het programma en de organisatie. 

• De heer Tuten van de informeert naar de stand van zaken van de SDE-subsidie op zonnepanelen.  
Portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. 

 

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 17:10 uur.  

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op  
 
 
De secretaris,    De (waarnemend) voorzitter, 
 
 
 
 


