
  

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur  
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 15 december 2020 (inclusief openstaande acties) en bijgewerkt voor de AB-vergadering van 19 januari 2021. 

 

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status 

 Algemeen Bestuur 15-12-2020 06 Ingekomen stukken en mededelingen 

773. Ingekomen stukken: Brief DB aan AB over HUP/VUP 2021 Odink, K.H. 20-01-2021 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
Dhr. Odink zegt toe een 1 op 1 gesprek te zullen voeren met mw. Doornbos over het controlebeleid. 
 
Stand van zaken 6 januari 2021: 
Een afspraak is inmiddels ingepland voor 12 januari 2021. Deze actie is hiermee afgedaan. 

769. Ingekomen stukken; brief over beantwoording vragen over digitale 
schouw 

Odink, K.H. 19-01-2021 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
De heer Odink zegt toe: 
- zich deze winter te buigen over de geuite zorgen over het proces rondom de digitale schouw en daarop terug te komen. 
- Schriftelijk inzicht te zullen geven in de besparingen als gevolg van de digitale schouw 
 
Stand van zaken 6 januari 2021: 
Op de vragen en opmerkingen zal worden ingegaan in de brief bij het Jaarverslag Handhaving dat in april aan het AB wordt voorgelegd. 

 Algemeen Bestuur 15-12-2020 03.D Realisatiekrediet Nijeveen/Kolderveen, Nieuwveense landen (incl. gemaal Leenders) 

768. Realisatiekrediet Nijeveen/Kolderveen, Nieuwveenselanden Pereboom, H 19-01-2021 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
De heer Pereboom zegt toe te verifiëren of in afstemming met de wegbeheerder rekening is gehouden met verkeersveiligheid bij gemaal Leenders. 
 
Stand van zaken 6 januari 2021: 
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Met beide gemeenten (Meppel en Steenwijkerland) zijn de plannen veelvuldig besproken. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het gemaal 
ligt ter beoordeling bij de gemeente. De gemeente toetst deze onder andere op het aspect verkeersveiligheid. Deze actie is hiermee afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 15-12-2020 03.A Projectplan en krediet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding 

767. Projectplan en krediet Soestwetering Bovenloop & 
Breebroeksleiding 

Pereboom, H 19-01-2021 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
Toegezegd wordt dat de volgende vragen schriftelijk worden beantwoord: 
1.  Is de verhoging van het krediet i.v.m. stikstof en PFAS (17-12) volledig gebruikt voor het onderzoek of is er geld over nu geen extra maatregelen 
nodig blijken? 
2.  Hoeveel hectares worden opgehoogd en bij hoeveel hectares blijft risico op schade door vernatting. 
 
Stand van zaken 6 januari 2021: 
Antwoord op vraag 1: 
Ten behoeve van de stikstofproblematiek is extra onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is in december 2019 €20.000 aangevraagd. Dit geld is in het eerste 
halfjaar van 2020 uitgegeven. De voorbereiding heeft door de PFAS en onduidelijkheden rondom stikstofbeleid ca. 6 maanden vertraging opgelopen. 
De vertraging heeft voor extra kosten gezorgd die vanuit het in december aangevraagde extra krediet (€75.000) zijn gedekt. Er is geen geld over. 
 
Antwoord op vraag 2: 
In het huidige plan is 26,32 hectare aan ophoging meegenomen. Hiermee is de kans op schade door vernatting als gevolg van onze maatregelen weg 
genomen. 
 
Deze actie is hiermee afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 17-11-2020 03.A Bestuursrapportage 2020-2, begroting 2021 en begroting 2022-2024 

755. Motie Biodiversiteit Pereboom, H 26-01-2021 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
De fracties CU, Water Natuurlijk en Natuurterreinen dienen een motie in waarin men het dagelijks bestuur verzoekt “inspanningen te verrichten om ons 
waterschap toe te laten treden als partner van het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel.” 
Het DB zegt toe in januari 2021 het AB te informeren over de ‘voors en tegens’ van dit voorstel. In afwachting van deze informatie willen de indieners 
de motie nu niet in stemming brengen. 
 
Stand van zaken 6 januari 2021: 
In de AB-vergadering van 19 januari 2021 komt het voorstel partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel terug ter besluitvorming.  Deze actie is hiermee 
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afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 28-02-2019 3.C Mede oprichten Wij Windenergie Staphorst BV 

409. Definitieve invulling RVC en AVA bij financial close (begin 2020) Schoonman, Dirk-Siert 02-07-2021 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
Binnen het AB is er onvoldoende draagvlak over het punt dat WDODelta één van de drie leden van RvC vanuit de directie levert. 
 
Het AB stemt in met dit interimvoorstel onder de voorwaarde dat bij de financial close (planning begin 2020) een voorstel voor definitieve invulling  van 
de RVC/AVA aan het AB ter besluitvorming wordt voorgelegd. 
 
Stand van zaken 6 januari 2021: 
Op 23 december 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De gemeente Staphorst moet nog een aanvullend besluit nemen over de 
vergunningvoorschriften wat betreft geluid. De beoogde financial closure wordt verwacht medio 2021. Bij agendering zullen ook de stukken van de 
eerdere besluitvorming (februari 2019) ter achtergrondinformatie worden toegevoegd. 

 

 

 Openstaand 
 Termijn overschreden 

Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde punten. 

 


