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onderwerp Continuïteit besluitvorming 

In onze brief van 24 maart meldden wij u dat enkele Deltabijeenkomsten en AB-vergaderingen zijn 
geannuleerd en dat onderzoek gedaan wordt naar alternatieven. In deze brief gaan wij kort in op de 
stand van zaken ten aanzien van die alternatieven. Daarnaast geven wij aan hoe wij om willen gaan 
met de onderwerpen die geagendeerd stonden voor de Deltabijeenkomsten en de AB vergadering van 
24 maart jl. Veel zaken zijn nog in beweging, waardoor nog niet op alle punten volstrekte helderheid 
kan worden verschaft. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Continuïteit besluitvorming algemeen
Het kabinet heeft op 24 maart (in de avond) een nadere uitwerking gegeven van de verscherpte 
maatregelen die de dag daarvoor waren afgekondigd. Daarin is bevestigd dat samenkomsten van 
grotere groepen in zijn algemeenheid verboden zijn, maar is ook aangegeven dat een uitzondering 
wordt gemaakt voor wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals vergaderingen van 
volksvertegenwoordigers. Daar vallen ook algemeen besturen onder.
Hoewel een samenkomst van het algemeen bestuur dus niet strikt verboden is, richten wij onze 
inspanningen op dit moment vooral op het realiseren van mogelijkheden om digitaal (via 
videoverbinding) te vergaderen. Dit om onnodige risico’s te vermijden. U ontvangt een afzonderlijke 
brief over het installeren van een applicatie op uw iPad die digitaal vergaderen mogelijk maakt.
Een knelpunt dat nog niet is opgelost is dat het wettelijk wel is toegestaan om als algemeen bestuur 
digitaal te beraadslagen, maar dat het slechts beperkt mogelijk is om op die manier formele besluiten 
te nemen. Unie, IPO en VNG hebben het kabinet gisteren verzocht om te komen met noodwetgeving 
die besluitvorming langs digitale weg mogelijk maakt. Over de verdere ontwikkelingen houden wij u op 
de hoogte.

Agendapunten vergadering algemeen bestuur 24 maart 2020

De agendapunten van deze vergadering worden doorgeschoven naar de vergadering van 28 april. 
Over de wijze van vergaderen op die datum ontvangt u nog nadere informatie.
Om onnodige vertraging en extra kosten te voorkomen, hebben wij over enkele onderwerpen die op 
de AB agenda stonden de volgende keuzes gemaakt.
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Projectplan en krediet Vledders en Leijerhooijlanden
Dit voorstel komt terug in uw vergadering van 28 april. Wij hebben besloten om tot die tijd de 
werkzaamheden aan dit project voort te zetten, omdat anders cruciale data in de uitvoering met 
zekerheid niet gehaald gaan worden. Dit betekent echter wel dat de kredieten die tot op heden 
beschikbare zijn gesteld, worden overschreden. Wij achten dat gezien de huidige omstandigheden 
verdedigbaar.

Ontwerp Watervisie
Wij hechten eraan vast te houden aan de definitieve vaststelling van deze visie in uw vergadering van 
30 juni, zodat de consequenties kunnen worden meegenomen in de Begrotingsbrief. Voor de 
toelichting in de Deltabijeenkomst op 17 maart, het inbrengen van uw reacties in de vergadering van 
24 maart en de inbreng van reacties van externen worden alternatieve vormen gezocht. U ontvangt 
hierover op zeer korte termijn meer informatie.

Projectplan Spoortippe Punthorst
Zie hetgeen hiervoor is gesteld over het project Vledders en Leijerhooijlanden.

Overdracht peilbeheer Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep
Dit voorstel kan worden gezien als uitvoering van een eerder door u genomen besluit, namelijk het 
sluiten van het Waterakkoord Drenthe 2018 (AB 18 september 2018). Het was daarom ook 
geagendeerd als hamerstuk. De besluitvorming bij de provincie Drenthe is al afgerond en er waren al 
diverse praktische voorbereidingen getroffen om de feitelijke overdracht van eigendommen rond 1 
april plaats te laten vinden. Om die reden hebben wij besloten om het overdrachtsdocument te 
ondertekenen en de feitelijke overdracht door te laten gaan.

Aanbeveling nieuwe dijkgraaf
Dit onderwerp is urgent, maar het is tevens noodzakelijk de formele stappen in deze procedure 
zorgvuldig te volgen. Wij zien ons daarom genoodzaakt de besluitvorming hierover uit te stellen tot 28 
april.

Overige agendapunten van de AB-vergadering van 24 maart 2020
De agendapunten  die niet specifiek hierboven benoemd zijn, komen ongewijzigd terug in uw 
vergadering van 28 april.

Deltabijeenkomsten
Voor bespreking van de onderwerpen WOM-programma en Kostentoedeling werken wij aan 
schriftelijke en/of digitale alternatieven, zo mogelijk interactief. Nadere informatie hierover volgt.
 
De Deltabijeenkomst van 21 april is geannuleerd. Houdt u svp datum en tijdstip wel vrij voor een 
digitale uitvoering van deze Deltabijeenkomst. Mogelijk worden andere onderwerpen geagendeerd 
dan eerder werd gepland. 

Tot slot
Tenslotte wijzen wij u er op dat de communicatie met uw bestuur voornamelijk plaatsvindt via iBabs.  
Wij wensen u een goede gezondheid en zorg voor elkaar toe. 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de waarnemend dijkgraaf Piet Zoon of met het team 
bestuurszaken via bestuurszaken@wdodelta.nl. 

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk P.A. Zoon 

mailto:bestuurszaken@wdodelta.nl

