Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 23 maart 2021
Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

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 7 april 2021 (ongewijzigd t.o.v. 2 februari):
N.a.v. de recente uitspraak in december 2020 jl. van de RvS heeft de gemeente Staphorst een aanvulling in de
vergunningvoorschriften opgesteld en ter beoordeling toegezonden aan de RvS. In geval van een spoedig positief oordeel door de
RvS, zal het moment van financial close plaatsvinden naar verwachting (nog steeds) medio 2021. Waarbij dan ook het AB voorstel
voorgelegd wordt m.b.t. de beoogde deelneming in de wind BV en de bijbehorende governance van de wind BV door de Raad van
Commissarissen.
Algemeen Bestuur 15-12-2020 06 Ingekomen stukken en mededelingen
769.

Ingekomen stukken; brief over beantwoording vragen over digitale
schouw

Odink, K.H.

31-05-2021

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 10 maart 2021:
Op de vragen en opmerkingen zal worden ingegaan in de brief bij het Jaarverslag Handhaving dat in mei aan het AB wordt
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voorgelegd. De toezending van het Jaarverslag is enkele weken vertraagd ten opzichte van de eerdere planning.
Algemeen Bestuur 19-01-2021 03.A Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel
790.

Resultaat toetsing deelname Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Pereboom, H

20-04-2021

Openstaand

Toelichting actiepunt
Naar aanleiding van de beraadslagingen zegt het DB toe het resultaat van de toetsing door de stichting en de betekenis daarvoor
voor WDODelta terug te koppelen op het AB.
Stand van zaken 7 april 2021:
De aanmeldingsprocedure in gang is gezet en het algemeen bestuur wordt t.z.t. geïnformeerd over de voortgang.
Algemeen Bestuur 16-02-2021 02 Mogelijkheid tot inspreken
820.

Ingekomen brief en inspraakreactie Milieudefensie Westerveld
over gaswinning

Pereboom, H

20-04-2021

Afgehandeld

Toelichting actiepunt
De voorzitter zegt toe het AB te informeren over het vervolgproces.
Stand van zaken 7 april 2021
De reactie aan Milieudefensie Westerveld is opgenomen bij de ingekomen stukken van de AB vergadering van 20 april 2021. Actie is
afgedaan.

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

