
Concept BESLUITENLIJST VAN DE DIGITAAL GEHOUDEN VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 23 maart 2021 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, A. Poutsma, A. Smit, 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, mr. drs. M.F. Wichard, 
J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris

Afwezig: G. Westerhof

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 13.30 de vergadering.

2 Beëdiging van de heer 
C.P.M. Zoon tot 
fractievolger.

Voorstel:
Kennis nemen van de benoeming en beëdiging van de heer C.P.M. Zoon tot fractievolger van 
Water Natuurlijk.

Conform 
voorstel 
besloten.

3 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4A Gebiedsprocessen in 
Noordwest Overijssel.

Voorstel:
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van het DB besluit zoals verwoord in de brief van 2 februari 2021;
2. Kennis te nemen van de bijlagen 1 tot en met 5 en eventuele aanvullingen en 

opmerkingen mee te geven.

Op basis van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het in dit proces van 
belang is dat AB en DB elkaar over en weer goed informeren en dat daarvoor te zijner 
tijd een Deltabijeenkomst zal worden belegd.

Conform 
voorstel 
besloten.
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5 HAMERSTUKKEN Er zijn geen hamerstukken.

6 Concept besluitenlijst AB 
d.d. 23 maart 2021 plus 
actielijst

Voorstel:
Het algemeen bestuur besluit de besluitenlijst en de actielijst AB d.d. 23 maart 2021 vast te stellen.

Conform 
voorstel 
besloten.

7 Ingekomen stukken en 
mededelingen

Voorstel: 
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de ingekomen stukken.

Naar aanleiding van de brief van het DB met beantwoording van vragen over het gebruik van geotextiel vraagt 
mevrouw Onderdijk aandacht voor het ontstaan van microplastics bij de aanleg van voorzieningen. 
Portefeuillehouder Breunissen geeft aan dat het DB dit ter harte neemt.
 
De heren Timmerman en Brandsma merken op content te zijn met de brief van het DB over de toekomst van de 
sliblijn Echten en de daarin verwoorde aanpak. 

Mevrouw Pater van de fractie bedrijven meldt dat zij vragen heeft gesteld, naar aanleiding van een artikel in De 
Stentor, over de wijze van communiceren bij het innen van waterschapsbelasting bij ondernemers, juist nu velen van 
hen het zwaar hebben als gevolg van de coronamaatregelen.  
Portefeuillehouder Odink merkt op dat het waterschap hierin zelf geen actieve rol heeft omdat het GBLT de inning 
verzorgt. Hij merkt op dat de GBLT open staat voor betaalregelingen voor particulieren en ondernemers die 
betaalproblemen ondervinden. Hij zal evenwel de materie aan de orde stellen in de eerstvolgende vergadering van 
het bestuur van de GBLT

Conform 
voorstel 
besloten.

Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting De voorzitter sluit om 15:15 de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 20 april 2021

De secretaris, De voorzitter,


