
 

 

 

 

 

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  

 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 28 april 2020, digitaal via MS Teams. 

 
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, 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, 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: G.H. Tuten en J. Onderdijk 

 

 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 

 

Besluit 

1 Opening en mededelingen  De voorzitter heet iedereen welkom bij deze eerste besluitvormende algemeen bestuursvergadering 
op digitale wijze.  

 De voorzitter doet enkele mededelingen over de vergaderorde: het woord vragen, wijze van omgaan 

met interrupties, beeld/geluid en moties/amendementen. De vergadering wordt zoals gebruikelijk live 

uitgezonden via de website.  

 De voorzitter meldt dat m.b.t. ingekomen stuk. 06-12: De Nederlandse Melkveehouders Vakbond 

vorige week aan meerdere waterschappen een 2e brief gestuurd heeft over de 

waterkwaliteitsgegevens die door Europese Commissie worden betrokken bij de besluitvorming over 

de derogatie voor de Nitraatrichtlijn voor de periode 2020 en 2021. Ook heeft de Unie van 

Waterschappen hierover informatie gestuurd. De stukken worden behandeld in het dagelijks bestuur 

op 5 mei en komen vervolgens terug in de algemeen bestuursvergadering op 26 mei 2020.  

 Agendapunt 3A en 4A zullen gecombineerd worden besproken.   

 Mevrouw Doornbos (AWP) wenst bij de ingekomen stukken 06-02 en 06-07 een opmerking te 

maken. 

 De heer Brandsma (WN) wenst bij de ingekomen stukken bij 06-02 enkele opmerkingen te willen 

maken en vragen te willen stellen. Meneer heeft bij de rondvraag een vraag over de droogte en hoe 

de waterschappen hier mee om gaan. 

 Mevrouw Pater (Bedrijven) wenst bij de ingekomen stukken 06-07 een opmerking te maken. 

 Mevrouw Poutsma (ChristenUnie) heeft bij de rondvraag een vraag over de droogte. 
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 Mevrouw Wesselink (CDA) wenst bij de ingekomen stukken 06-11 een opmerking te maken en heeft 
een vraag naar aanleiding van de besluitenlijst van 25 februari 2020.  

 De heer Spijkervet verzoekt bij de ingekomen stukken 06-02-03 als bespreekstuk te behandelen. En 
vraagt het DB hierbij om een reactie. 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers.  

3A  Projectplan en krediet 

Vledders en 

Leijerhooilanden 

 

Voorstel:  
1. Kennis nemen van de reactienota.  

2. Het Projectplan Waterwet Vledders en Leijerhooilanden vaststellen.  

3. Een krediet beschikbaar stellen van € 4,32 miljoen voor de uitvoering van de maatregelen zoals 

beschreven in het projectplan Vledders en Leijerhooilanden.  

 
De voorzitter geeft aan de fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, SGP en Bedrijven voorafgaand 
aan de vergadering schriftelijke vragen hebben gesteld. Deze zijn beantwoord en met het bestuur gedeeld 
via Ibabs. De aanvullende vragen van verschillende fracties worden door portefeuillehouder de heer 
Pereboom beantwoord. 
 
 

Conform 
besloten 

4A Projectplan Spoortippe 

Punthorst 

Voorstel: 

1. Kennis nemen van de reactienota. 

2. Het Projectplan Waterwet Spoortippe en Punthorst vaststellen.  

3. Een krediet beschikbaar stellen van € 2,28 miljoen voor de uitvoering van de maatregelen zoals 

beschreven in het projectplan Spoortippe en Punthorst. 

 

Conform 
besloten 

4B Overdracht peilbeheer 

Drentsche Hoofdvaart en 

Meppelerdiep 

Voorstel: 
Het peilbeheer op de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep overnemen van de provincie Drenthe als 
uitvloeisel van het eerder gesloten waterakkoord. 
 

Conform 
besloten 

4C Benoeming lid 

Auditcommissie 

Voorstel: 
De heer E.J. Leeuw te Deventer, in plaats van de heer J.J.A.J. Beukeboom, met ingang van 1 mei 2020 te 
benoemen tot lid van de Auditcommissie tot het einde van de zittingsperiode van het huidige algemeen 
bestuur.  
 

Conform 
besloten 
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De heer Leeuw ontvangt felicitaties van de diverse fracties.  

5 Concept besluitenlijst AB-

vergadering d.d. 25 

februari 2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Mevrouw Wesselink (CDA) vraagt waarom het onderwerp RWZI Echten niet zoals afgesproken 

geagendeerd is voor deze vergadering. 

Portefeuillehouder mevrouw Wichard legt uit dat er wat vertraging is opgetreden door de Coronacrisis. Het 

dagelijks bestuur stelt voor dit besluit te nemen in de algemeen bestuursvergadering van 26 mei 2020. 

Conform 
besloten 

6 Ingekomen stukken en 

mededelingen 

Voorstel:  
Kennisnemen van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven. 

 06-02 Reactie op inspraak AB-vergadering 28 januari 2020 van het burgerinitiatief Meten is Weten over 

Gewasbeschermingsmiddelen. De fracties AWP, Water Natuurlijk en VVD informeren naar de huidige 

stand van zaken van de startnotitie ten behoeve van de uitwerking van het rapport "Uitgesproken" 

(bijlage 06-02-03) en geven aan behoefte te hebben bijgepraat te worden over 

gewasbeschermingsmiddelen en bollenteelt in bijvoorbeeld een Deltabijeenkomst. Portefeuillehouder de 

heer Pereboom geeft aan dat de lead bij de provincie Drenthe ligt is en WDODelta hierbij aansluit. De 

portefeuillehouder ondersteunt de oproep voor een Deltabijeenkomst over dit onderwerp. 

 06-07  Jaarverslag vergunning en handhaving 2019. Mevrouw Pater (Bedrijven) spreekt haar zorg uit 

over de verouderde governance en compliance en vraagt het dagelijks bestuur na te denken over een 

passende oplossing. Portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dit in het dagelijks bestuur aan de orde 

te stellen en hier bij de fractie Bedrijven op terug te komen. 

 06-11 Brief DB aan AB over bronaanpak medicijnresten en contrastmiddelen. 

 Mevrouw Wesselink (CDA) vraagt welke aandeel van de kosten het waterschap bijdraagt en wat andere 

partijen hierin doen. De heer Strolenberg (VVD) vraagt of er hierover een voorstel voor het algemeen 

bestuur is voorzien. Portefeuillehouder mevrouw Wichard geeft aan dat er drie fases zijn in het project. 

1e fase over de problematiek ligt bij het waterschap. Er is een bedrag van maximaal €10.000 

beschikbaar voor fase 1 en 2; dit is al eerder beschikbaar gesteld door het algemeen bestuur. Er wordt 

ook actief gezocht naar de samenwerking met andere partijen.06-12 Rapportage waterkwaliteit in EU. 

De heer Spijkervet (VVD) vraagt om een duiding van het DB van de waterkwaliteitsgegevens die door 

Europese Commissie worden betrokken bij de besluitvorming over de derogatie voor de Nitraatrichtlijn 

voor de periode 2020 en 2021 en hieraan gekoppelde (financiële) consequenties. De voorzitter stelt voor 

dat het dagelijks bestuur met een reactie komt (die terugkomt in de algemeen bestuursvergadering op 

26 mei 2020). 

Conform 
besloten 

7 Rondvraag  De fracties ChristenUnie en Water Natuurlijk informeren naar de huidige droogtesituatie in het WDODelta 
gebied en aanpak hiervan en verzoeken het AB te informeren over de ontwikkelingen hierin.  
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Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat de droogtesituatie op dit moment onder controle is. Het 
AB zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.  

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.  

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 26 mei 2020 

 

 

De secretaris,    De (waarnemend) voorzitter, 
 
 
 

 


