
 

 

 

 

 

BESLUITENLIJST VAN DE DIGITALE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  

 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van  in het Waterschapshuis te Zwolle op 29 juni 2021. 

 
Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw (vanaf  

14.30 uur), K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater (tot 17:20 uur), 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, G. Westerhof , 

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

 

Afwezig: A.J. Doornbos, J. van Oorschot, E. Pater (vanaf  17.20 uur) 

 

 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of  opmerking 

 

Besluit 

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

 
Dhr. Oegema stelt voor agendapunt 3e van de agenda te halen. De f racties Water Natuurlijk, Christen Unie, 
Bedrijven, Ongebouwd en VVD stemmen tegen dit voorstel. De f racties CDA, GBDO, 50 PLUS, SGP en 

Natuur stemmen voor. 

De agenda 

wordt 
ongewijzigd 
vastgesteld 

2 Afscheid jeugd 

waterschapsbestuurder 

 

Het AB neemt afscheid van jeugd waterschapsbestuurder Naut de Vroome  

3 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers  

3a1 Rapportage 

Auditcommissie 

jaarstukken 2020 

 

Dhr. Visscher licht de bevindingen van de Auditcommissie toe. Het AB neemt 
kennis van de 

bevindingen 

3a2 Jaarstukken 2020 

WDODelta 

 

Voorstel 

Het algemeen bestuur besluit: 
1. De jaarstukken 2020, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen. 

Conform 

voorstel 
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2. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring. 
3. Het positieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer à € 5.236.172 toe te voegen aan de 
egalisatiereserve watersysteembeheer. 

4. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer à € 1.329.877 te onttrekken aan de 
egalisatiereserve zuiveringsbeheer. 
5. Het saldo van de twee ten gunste van de exploitatie vrijgevallen HWBP projecten à € 2.995.320 toe te 

voegen aan de nieuw in te stellen bestemmingsreserve HWBP. 
6. In verband met de herijking van het weerstandsvermogen: 
a. voor de taak watersysteembeheer € 1.100.000 te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen 

aan de egalisatiereserve watersysteembeheer; 
b. voor de taak zuiveringsbeheer € 1.300.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer en 
toe te voegen aan de algemene reserve. 

 
Gedurende dit agendapunt sluit dhr. Leeuw aan bij de vergadering 
 

Toegezegd wordt dat het DB na zal gaan of  de Jaarstukken compacter kunnen worden opgesteld, in 
samenspraak met de Auditcommissie. 
 

Dhr. Visscher (SGP) geef t een stemverklaring: hij is tegen de beslispunten 5 en 6, onder verwijzing naar de 
argumenten die hij gegeven heef t in de vergaderingen van april en november vorig jaar. 

3b 1e Bestuursrapportage 

2021 

 

Voorstel 
Het AB besluit: 
Kennis te nemen van de inhoud van de 1e bestuursrapportage 2021 (inclusief bijlagen) 

Conform 
voorstel 

3c Begrotingsbrief  2022-2025 Voorstel 
Het AB besluit: 

1. In te stemmen met de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025, zoals verwoord in de begrotingsbrief 2022-2025. 
2. In te stemmen met de voorstellen in de begrotingsbrief voor het beschikbaar stellen van extra 

budgetten voor de jaren 2022-2025 vanwege recent genomen bestuursbesluiten, autonome 
ontwikkelingen en nieuw beleid dat nodig is om met name de ambities uit de Watervisie en 
doelen en maatregelen uit het WBP waar te maken. 
3. In te stemmen met het resultaat van de uitwerking van de zoekrichtingen voor ombuigingen 

en de conclusie dat op deze onderwerpen voor de eerstkomende jaren (tot en met 2025) 
geen bezuinigingen mogelijk zijn. De gesignaleerde kansen benutten om via optimalisatie 
van opgaven en een doelmatiger uitvoering van maatregelen de geraamde kapitaallasten 

(van WOM- en HWBP-projecten) na 2025 te verlagen. In aanvulling hierop van de organisatie 
vragen om alert te blijven op kansen om door efficiënter te werken te bezuinigen. 

Conform het 
gewijzigde 

voorstel: 
beslispunt 1 
blijf t 

ongewijzigd, 
van de overige 
beslispunten 
wordt kennis 

genomen 
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4. In te stemmen met de voorgestelde structurele ombuigingsmaatregelen van € 1,2 mln. vanaf het jaar 2022 
en met ophoging van het financieel kader voor de resterende taakstelling van € 1,2 mln. Voor de 
openstaande ombuigingstaakstellingen vanaf 2023 (€ 1,3 mln.) en 2024 (€ 2 mln.). het financieel kader 

eveneens ophogen, aangezien die op deze korte termijn niet concreet kunnen worden ingevuld. 
5. In te stemmen met het voorstel om de solidariteitsbijdrage HWBP in het jaar 2022 te blijven activeren. 
Hier in de begrotingsbrief 2023 op terugkomen en dan opnieuw overwegen om de HWBP-bijdrage ten laste 

van de exploitatie te brengen. 
6. In te stemmen met het voorstel om toe te werken naar een integrale afweging van nieuw beleid op 1 
moment (bij vaststelling begrotingsbrief), met als doel dit met ingang van de begrotingsbrief 2024-2027 te 

hebben geïmplementeerd; 
7. De begrotingsbrief 2022 vast te stellen, inclusief de voorgestelde tarieven en uitgaande van de variant 
van een gelijkmatige tariefontwikkeling en de voorgestelde inzet van egalisatiereserves. En daarmee het 

financieel kader voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vaststellen. 
 
Gedurende de behandeling van dit voorstel verlaten mw. Hunger en dhr. Tuit de vergadering. 

 
Gedurende de beraadslaging legt het dagelijks bestuur een gewijzigd voorstel voor: beslispunt 1 blijf t 
ongewijzigd, ten aanzien van de overige beslispunten wordt voorgesteld hiervan kennis te nemen. 

 
De voorzitter concludeert dat alle f racties instemmen met het gewijzigde voorstel. 
 

Toegezegd wordt dat dit najaar een Deltabijeenkomst over de schuldpositie van het waterschap zal worden 
georganiseerd. 

3d Aanvullend 
realisatiekrediet WOM 
Zandwetering Wijhe 

Voorstel 
Het AB besluit: 
Een aanvullend krediet van €375.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Water-op-Maat 
project Zandwetering Wijhe. 

Conform 
voorstel 

3e Participatie Zonnepark 
Beilen 

Voorstel 
AB besluit: 

1. Een bedrag van € 3,3 miljoen beschikbaar stellen voor storting van kapitaal in het eigenvermogen van 
zonnepark De Mussels BV voor de aanschaf van aandelen in het zonnepark. 
Met de ontbindende voorwaarde dat bij afstel van ‘financial close’ er geen storting van kapitaal in het 

aandelenvermogen plaatsvindt. 
2. Het dagelijks bestuur te mandateren voor de verdere uitwerking en participatie in het zonnepark in 
samenwerking met energiecoöperatie Midden-Drenthe. 

 
Gedurende de behandeling van dit onderwerp treedt dhr. Tuit weer toe tot de vergadering. 

Conform 
voorstel 
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De f racties CDA, GBDO, 50PLUS en SGP verklaren tegen dit voorstel te zijn vanwege het naar hun mening 
gebrekkige informatieproces dat heef t plaatsgevonden. 

3f  Voorschotkrediet 
restauratie stenenmuur 

Hasselt 

Voorstel 
Het AB besluit: 

Een voorfinanciering beschikbaar te stellen van € 905.300,- (incl. BTW) zodat de direct aan de 
dijkversterking gerelateerde restauratiewerkzaamheden gestart kunnen worden. 

Conform 
voorstel 

4a Verlenging aanwijzing 
controlerend accountant 

Voorstel 
Het AB besluit: 
BDO Accountants aanwijzen als controlerend accountant voor de verslagjaar 2022, zoals bedoeld in artikel 

109, lid 2, van de Waterschapswet. 

Conform 
voorstel 

4b Realisatiekrediet 

Soestwetering Bovenloop 
& Breebroeksleiding 

Voorstel 

Het AB besluit: 
het huidige voorschot op het realisatiekrediet van € 540.000 aan te vullen met de resterende reservering 
voor de uitvoering van ‘Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding’ van € 4.240.000 en het 

krediet daarmee op te hogen naar € 4.780.000. 

Conform 

voorstel 

4c Programma Duurzaam 

Doen; Def initief  bod 1.0 
RES West-Overijssel 

Voorstel 

Het AB besluit: 
In te stemmen met RES 1.0 regio West-Overijssel “Samen naar een opgewekt Overijssel” 

Conform 

voorstel 

4d Vergaderplanning 
algemeen bestuur 2022 

Het AB besluit: 
Het vergaderschema voor de bijeenkomsten van het algemeen bestuur in 2022 vast te stellen 
 

De voorzitter wijzigt het voorstel: de Deltabijeenkomst en het Inloopmoment technische vragen, gepland op 
15 februari, worden verzet naar 8 februari. 

Conform 
gewijzigd 
voorstel 

4e Gedoogbesluit artikel 5.21 
Waterwet voor Stadsdijken 
Zwolle 

Voorstel 
Het AB besluit: 
1. Kennis te nemen van de reactienota n.a.v. zienswijze over ontwerpbesluit tot oplegging gedoogplicht 
(bijlage 1); 

2. Met in achtneming van de reactienota een gedoogplicht (als bedoeld in artikel 5.21 van de Waterwet) op 
te leggen voor het uitvoeren van onderzoeken en daarmee verband houdende werkzaamheden op het 
perceel Zwolle T 129, ten behoeve van HWBP-project Stadsdijken Zwolle (zoals verwoord en verbeeld in de 

bijlage 2 en 3). 

Conform 
voorstel 
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5 Concept besluitenlijst AB 
d.d. 18 mei 2021 plus 
actielijst 

 
 

Voorstel 
Het AB besluit: 
De besluitenlijst en de actielijst vast te stellen 

 
Dhr. Gernaat wijst er op dat hij bij agendapunt 3C (Voorf inanciering netaansluiting Enexis windpark 
Bovenwind Staphorst) heef t gewezen op de stelling dat wij geen risico lopen omdat het waterschap bij een 

no go het geld terugkrijgt.  Hij heef t daarbij gevraagd wie hiervoor garant staat als er om welke reden dan 
ook het project niet doorgaat (zoals faillissement BV)? Is dat Enexis of  coöperatie Wij duurzaam Staphorst? 
Hij heef t hierop geen antwoord ontvangen. Toegezegd wordt dat hier schrif telijk op wordt teruggekomen. 

Besluitenlijst 
conform 
voorstel, 

actielijst met 
wijziging 

6 Ingekomen stukken en 

mededelingen 

Voorstel 
Het AB besluit: 

Kennis te nemen van de ingekomen stukken 

Conform 
voorstel 

7 Rondvraag en sluiting Dhr. Spijkervet haalt zijn eerder gemailde vragen over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid aan. Die 

zullen schrif telijk worden beantwoord. 

 

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 19.30 uur  

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 26 oktober  2021 

 

 

De secretaris,    De voorzitter, 
 

 
 

 


