BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 26 mei 2020 in het provinciehuis Overijssel 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, 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, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard,
J.C.G. Wijnen, leden en de heer R. van der Spank (waarnemend secretaris).

Afwezig:

W.T.A. Konter, A.B. Veldhoen, mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

1

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

Opening en
mededelingen





Besluit

Het algemeen bestuur is vandaag te gast bij de provincie Overijssel. Om deze reden en
in verband met de Corona richtlijnen gelden enkele bijzondere huisregels.
Omdat er een inspreker is m.b.t. agendapunt 3C stelt de voorzitter voor dit onderwerp
als eerste bespreekpunt te behandelen.
De heer Visscher verzoekt bij agendapunt 4a een bijdrage te leveren.

2

Mogelijkheid tot
inspreken

De heer Boschman spreekt in namens de bewoners van de Stenendijk Hasselt en Streukel
m.b.t. agendapunt 3C: Voorkeursalternatief HWBP Stenendijk Hasselt. Naast complimenten
over de aanpak tot dusver (bewoners hebben gevoel dat ze inspraak hebben) zijn er ook
zorgen over bijvoorbeeld de ontsluiting tijdens de werkzaamheden, de hinder en effecten op
de natuur.

3A

Uitgangspunten
ontwerp
kostentoedeling 2012

Voorstel:
Een opiniërende discussie te voeren over de volgende uitgangspunten voor de
Kostentoedelingsverordening 2021:
a. de volgende toedelingspercentages te hanteren:
• 35,00% voor ingezetenen;
• 16,65% voor ongebouwd;

Conform
besloten.
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• 0,37% voor natuur;
• 47,98 voor gebouwd;
b. de volgende tariefdifferentiatie te hanteren:
• een korting voor buitendijks gelegen gebouwde en ongebouwde onroerende zaken
van 75%;
• een verhoging voor verharde openbare wegen van 100%;
c. de kosten van kwijtschelding ingezetenen watersysteembeheer rechtstreeks toe te
rekenen aan de categorie ingezetenen.

3B

Toekomst sliblijn RWZI
Echten - aangepast
voorkeursalternatief

Voorstel:
1. de slibgistingsinstallatie RWZI Echten te herbouwen volgens de variant Echten Groen
gas+ en Circulair, als vervanging van het op 23 april 2019 gekozen voorkeursalternatief
Echten Robuust;
2. voor de realisatie hiervan de meerjarenraming van €12 miljoen naar € 36,5 miljoen te
verhogen;
3. hiervan een voorbereidingskrediet van € 6 miljoen beschikbaar stellen.
Amendementen en moties:
Amendement 1: De fractie Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel verzoekt het
amendement in stemming te brengen dat de fractie in de vergadering van 25 februari 2020
heeft ingediend. In het amendement verzoeken zij het dagelijks bestuur 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)
3. Als voorbereidingskrediet beschikbaar te stelen 20% van het totale investeringsbedrag.

Amendement
1 wordt
verworpen
met 22
stemmen
tegen 5
stemmen voor
(fracties
GBDO, SGP
en 50PLUS).

Voorstel:
Conform
besloten met
22 stemmen
voor 5
stemmen
tegen met
stemverklarin
Motie 1: De fracties VVD, Ongebouwd, CDA, Bedrijven en AWP dienen een motie in waarin g van de
zij het dagelijks bestuur verzoeken:
fracties
 om het Algemeen Bestuur binnen een half jaar of tenminste voor de aanvraag van een
GBDO en
uitvoeringskrediet te informeren over de verkregen subsidies, visie op waardevolle
50PLUS.
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circulaire productie, haalbaarheid met betrekking tot afzetkanalen voor CO2 en de
verwachte financiële businesscase te sturen;
periodiek het Algemeen Bestuur te informeren over de voortgang;
een aftakstrategie open te houden, indien we met de CO2 optie onaanvaardbare
risico’s lopen.

Motie 1 wordt
aangenomen
met 26
stemmen voor
1 stem tegen
(fractie SGP).

3C

Voorkeursalternatief
HWBP Stenendijk
Hasselt

Voorstel:
1. Kennisnemen van de reacties uit de omgeving en de bestuurlijke partners op het
Voorkeursalternatief Stenendijk.
2. Het Verkenningenrapport en het daarin voorgestelde Voorkeursalternatief voor de
Stenendijk vaststellen.

Conform
besloten.

3D

Actualisatie
grondbeleid

Voorstel:
Het Grondbeleid 2020 vaststellen onder intrekking van de Nota Grondbeleid vastgesteld op 25 oktober 2016.

Conform
besloten.




3E

Ontwerp Watervisie

In de AB vergadering van 17 december 2019 hebben de fracties CDA, GBDO en Ongebouwd een
amendement ingediend, en toen aangekondigd dit aan te houden tot begin 2020. Naar aanleiding van dit
nieuwe voorstel trekken de fracties het amendement in.
In reactie op een vraag van de heer Piek (fractie Water Natuurlijk) zegt portefeuillehouder de heer Odink
toe het pachtbeleid met het AB te delen.

Voorstel:
Vaststellen van de Ontwerp Watervisie (inclusief bijlagen).

Amendementen en moties:
Amendement 1: WN / Inspelen op droogte.
Amendement 2: WN / Bewustwording en recreatief medegebruik.
Amendement 3: WN / Integrale aanpak HWBP.
Amendement 4: VVD, 50PLUS, CDA / Medefinanciering.
Amendement 5: VVD, Bedrijven, Water Natuurlijk, 50PLUS, CDA, SGP / Stimuleren
gemeenten.
Amendement 6: VVD, 50PLUS, CDA, Ongebouwd, Bedrijven / Financiën later integraal
besluiten.

Amendement
en 9,10 en 11
worden
verworpen
met 25
stemmen
tegen 2
stemmen voor
(A9 en A10,
fractie AWP)
en 21
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Amendement 7: Bedrijven, VVD / Ontwikkeling visie voor vermarkten waardevolle
producten.
Amendement 8: Bedrijven, VVD / Laagst maatschappelijke kosten en hoogste
duurzaamheid in de waterketen.
Motie 1: Water Natuurlijk verbeteren waterkwaliteit en KRW.

Het dagelijks bestuur neemt de (strekking van) motie 1 en amendementen 1 t/m 8 over.
Deze worden daarom niet in stemming gebracht.
In stemming gebracht:
Amendement 9: De fractie AWP dient een amendement in waarin zij het dagelijks bestuur
verzoeken het voorstel (onder Ambitieniveau primaire waterkeringen op p. 21) als volgt te
wijzigen:
 Aan de alinea (na klimaatrobuust systeem) de volgende tekst toevoegen: In verband
met de gevolgen van de klimaatverandering onderzoekt het waterschap de
mogelijkheden voor versnelling of verdere verhoging van het veiligheidsniveau van de
primaire waterkeringen.

Amendement 10: De fractie AWP dient een amendement in waarin zij het dagelijks bestuur
verzoeken het voorstel (onder Klimaatadaptatie stedelijk gebied op p. 24 en verder) als
volgt te wijzigen:
 Na de alinea toevoegen: Het waterschap zet zich om in samenwerking met andere
waterbeheerders het voorzieningenniveau zodanig in te richten dat het watersysteem
extra veerkracht en buffers krijgt om de voortschrijdende droogte en wateroverlast het
hoofd te bieden.
Amendement 11: De fractie AWP dient een amendement in waarin zij het dagelijks bestuur
verzoeken het voorstel (onder Klimaatadaptatie stedelijk gebied op blz. 24 en verder) als
volgt te wijzigen:
 Na de zin: …van gewasbeschermingsmiddelen op percelen nabij watergangen
toevoegen: We gaan ons pro-actief inzetten, als waterkwaliteitsbeheerder, via

stemmen
tegen 6 voor
(A11, fracties
WN,
Bedrijven,
AWP).
Voorstel:
Conform
besloten,
waarbij de
strekking van
amendemente
n 1 t/m 8 en
motie 1 in de
tekst van de
Watervisie
worden
verwerkt.
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samenwerking met mede overheden en belangenorganisaties voor een doelmatiger
aanpak en regelgeving om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te beperken.
Gevolgd door: …We geven het goede voorbeeld…..

4A

Indienen concept
aanbod RES Drenthe
en RES WestOverijssel

Voorstel:
1. Kennisnemen van de concept RES Drenthe en concept RES West-Overijssel.
2. Eventueel leveren van commentaar op de concept RES-en, al of niet in de vorm van een motie, dat
meegezonden wordt met de aanbieding rond 1 juni 2020 van de concept RES aan het Nationaal
Programma RES.

Amendementen en moties:
Motie 1: SGP / Concept RES West-Overijssel. Is ingetrokken.

4B

GBLT: Ontwerp
begroting 2021 en
begrotingswijziging
2020

4C

Aqualysis: Jaarstukken Voorstel:
2019 en
1. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis 2019 (bijlage 1a en 1b).
Ontwerpbegroting 2021 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting Aqualysis 2021 inclusief meerjarenraming 2022 – 2024 (bijlage 2
en 3) en geen zienswijzen in te dienen.

5

Concept
besluitenlijsten AB d.d.
28 april 2020 plus
actielijst

Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken

Voorstel:
Instemmen met voorgestelde wijze van afdoening.

6A

Voorstel:
1. Instemmen met de ontwerp begroting 2021 van het gemeenschappelijk belastingkantoor (GBLT).
2. Instemmen met de begrotingswijziging 2020 van GBLT.
3. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijziging 2020.
4. Kennis nemen van de kadernotitie 2021 en de jaarstukken 2019.

Conform
besloten,
waarbij het
algemeen
bestuur
besluit in dit
stadium geen
commentaar
te leveren op
de concept
RES-en.
Conform
besloten.

Conform
besloten.

Naar aanleiding van de actielijst meldt de voorzitter dat in het fractievoorzittersoverleg een voorstel wordt
gedaan om op 13 oktober het Handhavingsprogramma inclusief gewasbeschermingsmiddelen in een
Deltabijeenkomst te bespreken.

Conform
besloten.
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Mededelingen




De voorzitter kondigt aan dat hij in het aansluitende gesprek met de fractievoorzitters zal voorstellen tot
een extra Deltabijeenkomst op 16 juni met het verzoek deze alvast met potlood te noteren.
De heer Pereboom meldt ter kennisname dat de organisatie aangeeft dat er behoefte is aan een besluit
van het dagelijks bestuur over de waterpeilen om ervoor te zorgen dat we beter bestand zijn tegen de
huidige droge omstandigheden. Volgende week zal dit in het formele DB worden bevestigd en er zal ook
een persbericht worden verstuurd.

7

Rondvraag en sluiting

Diverse fracties spreken hun complimenten uit voor de ontvangst vandaag; het was plezierig om de
medebestuursleden weer te zien.

8

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 20.20 uur. De fractievoorzitters worden
uitgenodigd voor een korte afsluitende bijeenkomst.

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

De (waarnemend) voorzitter,

