
CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE DIGITAAL GEHOUDEN VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta op 16 februari 2021.

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, 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, G. Westerhof, 
mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris

Afwezig: -

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

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

2 Mogelijkheid tot inspreken Mevrouw Eiting heeft zich namens Milieudefensie Westerveld gemeld als inspreker over 
agendapunt 07-09: ingekomen brief van Milieudefensie Westerveld over gaswinning in de regio. 
Zij licht de brief toe.

De voorzitter zegt toe het AB te informeren over het vervolgproces.

Het AB heeft 
kennis 
genomen van 
de brief, de 
inspraakreactie
, de 
beantwoording 
van vragen en 
de toezegging 
van de 
voorzitter.

3 Toelating en beëdiging de 
heer Smit tot lid van het 
algemeen bestuur

Voorstel:
Het algemeen bestuur besluit tot toelating van de heer A. Smit te Assen tot het algemeen bestuur

Conform 
voorstel 
besloten.
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4 Beëdiging de heer A. 
Nijland als fractievolger

Voorstel:
Kennis nemen van de benoeming en beëdiging van dhr. Nijland als fractievolger van de VVD

Conform 
voorstel 
besloten.

5a Overijssels Kanaal 
Deventer-Raalte i.r.t. ZON 
en andere opgaven

Voorstel:
Het algemeen bestuur besluit:
1. Bij de verkenning voor het WOM-project Overijssels kanaal Deventer-Raalte uit te gaan 

van een integrale aanpak van zowel de KRW-opgave als de aanvullende opgaven voor dit 
kanaal

2. Het reeds verleende krediet voor de verkenningen van WOM projecten, groot € 1.050.000 
vanwege bovengenoemde aanvullende opgaven op te hogen met € 150.000 tot € 1.200.000.

3. Kennis te nemen van de geraamde totale kosten van dit integrale project van € 11,9 mln. en 
het voornemen deze kosten op te nemen in de Begrotingsbrief 2022-2025

Het DB zegt toe momenten te organiseren om de voortgang van het project op het AB terug te 
koppelen.

Conform 
voorstel 
besloten.

6 Concept besluitenlijst AB 
d.d. 19 januari 2021 plus 
actielijst

Voorstel:
Het algemeen bestuur besluit de besluitenlijst AB d.d. 19 januari 2021 vast te stellen.

Naar aanleiding van een opmerking van de heer Westerhof over de actielijst memoreert de voorzitter dat het AB 
t.z.t. geïnformeerd wordt over de uitkomst van het proces tot aanmelding bij het Deltaplan Biodiversiteit.

Conform 
voorstel 
besloten.

7 Ingekomen stukken en 
mededelingen

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

Daarnaar gevraagd door de heer Hooch Antink zal het AB over de reikwijdte van de subsidieregeling SDE++ t.b.v. 
van zonnepanelen op de kaploods van steunpunt Alteveer en eventuele schaduwwerking van bomen, nader worden 
geïnformeerd.

Meerdere fracties geven aan de brief Uitganspunten IBP Noordwest Overijssel te willen bespreken.

Conform 
voorstel 
besloten.
De brief 
Uitganspunten 
IBP Noordwest 
Overijssel 
wordt ter 
bespreking 
geagendeerd 
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voor de 
vergadering 
van 23 maart 
2021.

8 Rondvraag en sluiting De heer Visscher merkt op dat, vers uit het nieuws, de Waterschapsbank slachtoffer is geworden van 
fraude. Voorts vraagt hij aandacht voor het tijdig beschikbaar stellen van besluitenlijsten op iBabs.

9 Sluiting De voorzitter sluit om 15:15u de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 23 maart 2021

De secretaris, De voorzitter,


