
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van  in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter,  A.A.J. Nijland, 
K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, A. Smit, 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 
mevrouw E. de Kruijk, secretaris

Afwezig: A.J. Doornbos, E.J. Leeuw

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en mededelingen M.b.t. agendapunt 04.2, bijlage 3 (mandateringslijst voorgenomen investeringen): Op grond van artikel 37, 
lid 2 Waterschapswet (en daarnaast artikel 10 Wet openbaarheid van Bestuur) wordt om redenen van 
financieel belang van het waterschap geheimhouding opgelegd tot 1 januari 2025. 

Conform 
voorstel

2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 Beëdiging fractievolger Voorstel:
Kennis te nemen van de benoeming en beëdiging van de heer L. Otten als fractievolgers 
van het CDA.

Conform 
voorstel

4.1 2e bestuursrapportage 2021 Voorstel: Het AB besluit:
a. kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2021;
b. kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten;
c. een aanvullend krediet à € 180.000 beschikbaar te stellen voor het clusterkrediet “voorbereiding 

WOM projecten (2018)”.
d.

Op een vraag van dhr. Visscher zegt dhr. Pereboom toe dat schriftelijke een uitsplitsing 

Conform 
voorstel
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zal worden verstrekt van het gevraagde aanvullende krediet van  € 180.000 voor 
voorbereiding WOM projecten (2018).

De voorzitter concludeert, gehoord de beraadslagingen, dat draagvlak bestaat voor dit 
voorstel en dat het voorstel is aangenomen.

4.2 Begroting 2022- 
meerjarenraming 2023-
2025

Voorstel: Het AB besluit:
1. De begroting 2022 vast te stellen, incl. de daarin gehanteerde tarieven (conform het scenario waarin 

de egalisatiereserves in totaal voor € 5,35 mln. worden ingezet) en kennis te nemen van de 
meerjarenraming 2023-2025;

2. De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de 
kosten per taak te verdelen; watersysteemheffing 62,6% en zuiveringsbeheer 37,4%;

3. De mijlpalenlijst van de geplande start en ingebruikname projecten in 2022 vast te stellen;
4. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2021-2023 vast te stellen;
5. De intentie uit te spreken om de omvang van de algemene reserves watersysteembeheer en 

zuiveringsbeheer te verhogen naar respectievelijk € 5,1 mln. en € 2,9 mln.; en deze verhoging bij het 
vaststellen van de jaarstukken 2021 te realiseren onder aanwending van het financieel resultaat 
2021.

Beraadslaging

Dhr. Brandsma dient, namens de fracties Water Natuurlijk, ChristenUnie en Algemene Waterschapspartij, 
een motie in: ’Halen we met huidige inzet voor Kaderrichtlijn Water goede waterkwaliteit in 2027?’
Later in de vergadering trekt dhr. Brandsma de motie in, met als toelichting dat de 
indieners hebben geconstateerd dat hij geconstateerd heeft dat het dagelijks bestuur de 
zorgen die de indieners hebben deelt.

Dhr. Visscher dient namens de fracties  SGP, GBDO, 50Plus en CDA een amendement in over extra inzet 
van de egalisatiereserve.

Herbevestigd wordt dat het onderwerp schuldenproblematiek nogmaals met het AB zal worden besproken, 
voordat de Begrotingsbrief wordt geagendeerd.

Dhr. Schoonman zegt toe dat de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op 

Conform 
voorstel
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organisatieniveau) zullen worden gedeeld met het AB.

Besluitvorming
Het amendement over extra inzet van de egalisatiereserve wordt in stemming gebracht. 
8 Leden stemmen voor, 19 stemmen tegen. 

Dhr. Visscher verklaart in te stemmen met de begroting, maar niet met de tarieven.
Dhr. Hooch Antink verklaart in te stemmen met de begroting , maar van mening te zijn dat het dagelijks 
bestuur te weinig aandacht heeft besteed aan ombuigingen.
Dhr. Van Oorschot verklaart dat variant 3 niet zijn voorkeur heeft en dat hij geacht wordt tegen de begroting 
te hebben gestemd.
Mw. Wesselink verklaart dat haar partij akkoord is met de begroting, met de aantekening dat het CDA het 
spijtig vindt dat de mogelijkheid tot demping van de tarieven niet wordt benut.
Dhr. Westerhof verklaart in te stemmen met de begroting met de kanttekening dat hij het jammer vindt dat 
het amendement niet wordt uitgevoerd. 

De voorzitter concludeert, gezien de beraadslagingen en stemverklaringen, dat er breed draagvlak is voor 
het voorstel en dat het voorstel is aangenomen.

5.1 Heffingsverordeningen 
2022

Voorstel: Het AB besluit de volgende verordeningen vast te stellen:
1. Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022;
2. Verordening Verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022;
3. Verordening Zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2022.

Dhr. Visscher verklaart dat hij geacht wordt tegen de verordening watersysteembeheer te hebben gestemd 
in verband met zijn bezwaar tegen de wijze waarop de egalisatiereserve watersysteem wordt ingezet.

De voorzitter concludeert dat meerderheid voor het voorstel is en dat het voorstel is aangenomen.

Conform 
voorstel

5.2 HWBP innovatieproject 
Dijken en natuur- een 
symbiose

Voorstel: Het AB besluit:
Ten behoeve van het HWBP innovatieproject ‘Dijken en natuur – een symbiose’ een bruto krediet te
verlenen van € 1.242.807 incl. btw. (netto krediet is € 0).

De voorzitter concludeert dat het voorstel is aangenomen.

Conform 
voorstel
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6 Concept besluitenlijst AB 
d.d. 26 oktober 2021 
(openbare en 
vertrouwelijke) plus 
actielijst

Concept besluitenlijst openbare AB-vergadering 26 oktober 2021 
Toegevoegd wordt dat dhr. Strolenberg t/m punt 3 aanwezig was.

Concept besluitenlijst vertrouwelijke AB-vergadering 26 oktober 2021 
De naam van dhr. Strolenberg wordt geschrapt bij de aanwezigen.

Actielijst conform
Bij actie 920 wordt na de naam van mw. Pater VVD gewijzigd in Bedrijven

De 
besluitenlijst
en en de 
actielijst 
worden 
gewijzigd 
vastgesteld.

De geheim- 
houding op 
de 
besluitenlijst 
van 26 
oktober 2021 
wordt 
opgeheven.

7 Ingekomen stukken en 
mededelingen

Categorie 1: aannemen voor kennisgeving
 7.1.1 Brief Unie van Waterschappen over de komende acties rond de waterschapsverkiezingen 

2023.
 7.1.2 Brief van de Universiteiten Tilburg, Utrecht en Twente met de basismonitor politieke 

ambtsdragers 2020.

Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur; aannemen voor kennisgeving. 
 7.4.1a Afschrift brief beantwoording klacht over waterberging
 7.4.1b Uitgaande brief Kleinlangevevelsloo Waterberging Raalterwetering
 7.4.2.  Brief van DB aan AB beantwoording vragen SGP over het artikel ‘Zonnig perspectief’ over 

zonnepanelen in verschillende wateren in magazine Het Waterschap van oktober 2021
 7.4.3. Brief van DB aan AB beantwoording vragen fractie Bedrijven over de Verkenning Nationaal 

Groeifonds, Waterfabriek van de toekomst.
 7.4.4. Brief van DB aan AB over stand van zaken rond bedrijfsvestiging. 

Conform 
voorstel

8 Rondvraag Op een vraag van dhr. Brandsma wordt toegezegd dat schriftelijk wordt teruggekomen op de vraag of het 
waterschap korting op pachtprijzen zou kunnen verlenen bij duurzame bedrijfsvoering.
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Toegezegd wordt dat het AB schriftelijk zal worden geïnformeerd over de stand van zaken herziening 
belastingstelsel.

9 Sluiting De voorzitter sluit om 16.55 de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 14 december 2021

De secretaris, De voorzitter,


