CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 28 januari 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, E. Piek, A. Poutsma, M.F. Strolenberg , F.K.L. Spijkervet,
G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, 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:

A.M. Tuit en H.J. Pereboom

1

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

Opening en mededelingen






2

Mogelijkheid tot inspreken

3a Deelnemen waterschap en
kapitaal storten in
aandelenvermogen van

Besluit

De voorzitter meldt dat het Citrix probleem is opgelost; alles is weer operationeel.
Agendapunt 7 is vervallen omdat de noodzaak voor dit besluit is vervallen. Dit is
mondeling toegelicht door de voorzitter tijdens het inloopmoment voor technische
vragen op 21 januari 2020. Hiermee vervalt ook het besloten gedeelte van de
vergadering.
De heer Gernaat van de fractie Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel wenst een
vraag te stellen bij agendapunt 4-01
Mevrouw Doornbos van de fractie AWP wenst een opmerking te maken bij agendapunt
5-06

De heer G. Nijland van het burgerinitiatief ‘ Meten is weten’ uit Westerveld spreekt in n.a.v.
agendapunt 5-02: brief van DB aan AB over eindrapportage project ‘ Schoon erf, schone sloot’. Het
bevreemdt de heer Nijland dat in de rapportages over de waterkwaliteit er een opmerkelijke witte
plek c.q. niet onderzocht gebied is in Zuidwest Drenthe. Meneer motiveert waarom dit wel aandacht
behoeft.
Voorstel
Een bedrag van € 900.000 beschikbaar stellen voor storting van kapitaal in het eigen vermogen van
Nieuwleusen Synergie Lokaal Energiebedrijf BV (windpark BV) voor de aanschaf van aandelen, met daarbij
de ontbindende voorwaarde zoals in het voorstel vermeld staat (bij afstel van ‘financial close’ vindt er geen
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besloten met
26 stemmen
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storting van kapitaal in het aandelenvermogen plaats).
Stemverklaring
De fractie SGP geeft aan tegen dit voorstel te stemmen.
De portefeuillehouder Marion Wichard zegt toe dat de heer Westerhof van de fractie 50 PLUS de door hem
gevraagde achtergrondinformatie toegezonden krijgt.

3b Actualisatie Kadernota
educatie

Voorstel

4

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld (correctie van een typefout).

Concept besluitenlijst ABvergadering d.d. 17
december 2019

1. Kennis nemen van de Kadernota educatie 2020-2024.
2. Instemmen met de verhoging ingaande begrotingsjaar 2021 van het educatiebudget van € 50.000 naar
€ 100.000 per jaar.

voor 1 stem
tegen met
stemverklari
ng van de
fractie SGP.
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Besluitenlijst
met
Naar aanleiding van de besluitenlijst:
 N.a.v. agendapunt 3C vraagt de heer Visscher van de fractie SGP om bij stemmingen ook de partijen op inachtnemin
g van een
te nemen in de besluitenlijst. De voorzitter zal dit aan de orde stellen in het Fractievoorzittersoverleg.
correctie
 N.a.v. agendapunt 8 geeft de heer Spijkervet van de fractie VVD aan een vraag te hebben gesteld over
afdoening van de reacties op de bezwaren die zijn ingediend over waterschapszorg (de procedure voor
wordt
de reactienota) en niet over de reactienota bezwarencommissie Waterschapszorg zoals nu in de
vastgesteld.



besluitenlijst is opgenomen. De besluitenlijst wordt hier met instemming van de overige AB-leden op
aangepast. De heer Spijkervet is in de veronderstelling dat het vaststellen van de reactienota een
bevoegdheid van het algemeen bestuur is. Als deze bevoegdheid gewijzigd is naar het dagelijks
bestuur, wenst hij hier duidelijkheid over. De voorzitter zegt toe hier op terug te komen.
Naar aanleiding van agendapunt 4A (Aanvullend krediet voorbereiding realisatie project
Nijeveen/Kolderveen) geeft vervangend portefeuillehouder de heer Wijnen een terugkoppeling over de
afspraken met de gemeente Meppel m.b.t. Nieuwveense landen (n.a.v. de vraag van de VVD fractie in
de AB-vergadering op 17 december of de gemeente Meppel (ook) een aanvullende financiële bijdrage
kan leveren).

Naar aanleiding van de actielijst:
 N.a.v. actiepunt 409 (definitieve invulling RvC en AVA bij finale close) verzoekt de heer Gernaat van de
fractie Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel om als dit onderwerp t.z.t op de agenda staat ook de
eerdere agendastukken van de AB-vergadering van 28 februari 2019 beschikbaar stellen als
achtergrondinformatie. De voorzitter zegt dit toe.
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5.2 Eindrapportage project ‘ Schoon erf schone sloot’
Naar aanleiding van de inbreng van de heer Nijland worden vanuit enkele fracties vragen gesteld aan
het dagelijks bestuur en wordt verzocht om een reactie op de inbreng. Plaatsvervangend
portefeuillehouder de heer Wijnen zegt toe dat het dagelijks bestuur hierop terugkomt.
5.6.Evaluatie waterschapsverkiezingen 2019 Unie van Waterschappen.
Mevrouw Doornbos van de fractie AWP vraagt om de onderliggende bijlagen alsnog toe te voegen.
Deze zullen worden toegevoegd aan de vergaderstukken op iBabs.

6

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14:55 uur en nodigt de aanwezigen uit voor de
aansluitende openbare Deltabijeenkomst over de Kostentoedeling.

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

De (waarnemend) voorzitter,

