
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 15 december 2020 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig: D.S. Schoonman (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, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, M.F. Strolenberg , F.K.L. Spijkervet, 
G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, 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 dhr. Van der Spank, plv. secretaris 

 
Afwezig: A. Poutsma 
 
 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 
 

Besluit 

1 Opening en mededelingen Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Poutsma en mw. de Kruijk. Dhr. Van der Spank vervangt 
mw. de Kruijk als secretaris. 
 
De fractie bedrijven heeft gevraagd om agendapunt 4a als bespreekpunt te behandelen. 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken De heren Ex en Steegink spreken in op het agendapunt Projectplan en krediet Soestwetering Bovenloop & 
Breebroeksleiding 
 

 

3A Projectplan en krediet 
Soestwetering Bovenloop 
& Breebroeksleiding 
 

Het AB besluit: 
1. Kennis te nemen van de reactienota. 
2. Het Projectplan Waterwet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding vast te stellen. 
3. Een voorschot op het realisatiekrediet beschikbaar te stellen van € 540.000 voor de voorbereiding op de 
uitvoering van de maatregelen zoals beschreven staat in het Projectplan Soestwetering Bovenloop & 
Breebroeksleiding. 
 
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. 

Conform 
voorstel 
besloten 
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De voorzitter concludeert dat het AB instemt met het voorstel, met de toezegging dat gekeken wordt naar 
mogelijkheden voor verbeteringen op de door de insprekers ingebrachte punten, onder de randvoorwaarden 
dat die mogelijk zijn zonder schade aan derden en realiseerbaar zijn binnen de planning en financiën van 
het ontwerptraject. 
 

3B Overdracht stedelijk water 
gemeente Steenwijkerland 
 

Het AB besluit: 
1. Het beheer en onderhoud van hoofdwatergangen in de gemeente Steenwijkerland over te 
nemen volgens bijgevoegde Overeenkomst van overdracht; 
2. Een krediet van € 276.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een aantal voorzieningen. 
 

Conform 
voorstel 
besloten 

3C Ontwikkelopgave Natura 
2000 de Wieden; 
peilbesluit en krediet 
meekoppelkansen 
 

Het AB besluit: 
1. Kennis te nemen van de reactienota voor het peilbesluit drie deelgebieden de Wieden. 
2. Het peilbesluit “Drie deelgebieden de Wieden” vast te stellen. 
3. Een krediet van € 3.500.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de meekoppelkansen: 
verbreden Ettenlandsch kanaal en op hoogte brengen van overige keringen. 
 

Conform 
voorstel 
besloten 

3D Realisatiekrediet 
Nijeveen/Kolderveen, 
Nieuwveense landen (incl. 
gemaal Leenders) 
 

Het AB besluit: 
het huidige voorschot op het realisatiekrediet van € 850.000 aan te vullen met het resterende benodigd 
krediet voor de uitvoering ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’ van 
€ 9.095.000 en daarmee op te hogen naar € 9.945.000 
 
De heer Pereboom zegt toe te verifiëren of in afstemming met de wegbeheerder rekening is gehouden met 
verkeersveiligheid bij gemaal Leenders. 

Conform 
voorstel 
besloten 

4A Vervolgaanpak 
opkomende stoffen 
 

Het AB besluit: 
1. De aanpak van opkomende stoffen tot 2027 via de volgende 3 sporen in te vullen: 
1) Stimuleren bronaanpak; 
2) Uitvoeren onderzoek naar risico’s voor het watersysteem; 
3) Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame zuiveringstechnieken voor de 
verwijdering van opkomende stoffen. 
2. De opbrengsten van bovenstaand beleid inclusief overige ontwikkelingen over maximaal 3 jaar 
te evalueren en het beleid hier zo nodig op bij te stellen. 
 
 

Conform 
voorstel 
besloten 
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5 Concept besluitenlijst  plus 
actielijst AB d.d. 17 
november 2020 en 
besluitenlijst 8 december 
2020 
 

Het AB besluit: 
De besluitenlijsten en actielijst  vast te stellen 

Conform 
voorstel 
besloten 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

De ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen 
 
De heer Odink zegt toe: 

- met mw. Doornbos een 1 op 1 gesprek te zullen voeren over het controlebeleid 
- 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 

  

Conform 
voorstel 
besloten 

7 Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag  

8 Sluiting De voorzitter sluit om 17:10 de vergadering  

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 19 januari 2021 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
 
 
 
 


