
BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR van 18 mei 2021 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van  18 mei 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, 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 dhr. R. van der Spank, plaatsvervangend secretaris

Afwezig: Mw. De Kruijk

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering.
Op voorstel van de voorzitter wordt de volgorde van behandeling van agendapunt 3D en 
3C omgewisseld.

De agenda 
wordt 
vastgesteld.

2 Mogelijkheid tot inspreken Er zijn geen insprekers

3A Pilot terugwinnen cellulose 
rwzi Dalfsen

Voorstel:
1. Kennisnemen van de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van 
een fullscale onderzoekspilot, voor het terugwinning cellulose op rwzi Dalfsen;
2. Een fullscale onderzoekspilot voor de terugwinning van cellulose realiseren op rwzi 
Dalfsen, voor de duur van 1,5 jaar en hiervoor EUR 1.260.000,- beschikbaar stellen uit de 
Meerjarenbegroting 2021-2024;
3. Na afloop van de onderzoekspilot vindt er besluitvorming plaats in het Algemeen 
Bestuur over de beëindiging of mogelijke voortzetting van de pilot, met een bijhorend 
dekkingsvoorstel.

Conform 
voorstel
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Op verzoek van de fracties van VVD en Bedrijven zegt mw. Wichard toe dat het dagelijks 
bestuur met kaders komt voor dit soort voorstellen.
Mw. Wichard zegt toe dat het dagelijks bestuur de motie van de fractie Bedrijven 
(ingediend in de vorige vergadering) overneemt, met dien verstande dat voorstellen zullen 
worden voorzien van een ‘valuecase’, die breder is dan een businesscase. De fractie 
Bedrijven geeft daar op aan dat de motie niet in stemming hoeft te worden gebracht.

Na een schorsing geeft dhr. Visser van de SGP aan, gehoord de eerste termijn, zijn in de 
vorige vergadering ingediende amendement in te trekken.

Dhr. Strolenberg geeft een stemverklaring dat de VVD fractie dit als een ‘vrije kwestie’ 
beschouwt. Hij en dhr. Spijkervet zullen tegen stemmen omdat de subsidie niet 
randvoorwaardelijk is. Mw. Hunger verklaart voor te stemmen, met name omdat de 
overheid naar haar mening innovatie dient aan te jagen.

Er wordt hoofdelijk gestemd.
Voor stemmen de leden Brandsma, Breunissen, Doornbos, Hunger, Van Ittersum, Konter, 
Leeuw, Odink, Pater, Pereboom, Piek, Poutsma, Smit, Timmerman, Trompert, Tuit, Van 
Oorschot, Wichard en Wijnen.
Tegen stemmen de leden Gernaat, Hooch Antink, Oegema, Onderdijk, Spijkervet, 
Strolenberg, Tuten, Visser, Wesselink en Westerhof.

Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

3B Participatiebeleid Voorstel:
Het participatiebeleid vast te stellen en per direct in te laten gaan.

Mw. Wichard neemt bij dit punt de voorzittershamer over.

Dhr. Schoonman zegt toe dat DB met een procesvoorstel komt over een 
besluitvormingsstructuur waarbij het AB haar kaderstellende en controlerende rol goed 

Conform 
voorstel
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kan invullen. Deze structuur zal in samenspraak met het AB worden ingericht. Streven is 
de nieuwe structuur voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1-1-
2022) werkend te hebben. 

3C Voorfinanciering 
netaansluiting Enexis 
windpark Bovenwind 
Staphorst

Voorstel:
1. het bedrag van € 640.000 voor te financieren voor opdrachtverlening aan netbeheerder 
Enexis door het samenwerkingsproject windpark Bovenwind te Staphorst met als 
voorwaarde een positieve einduitspraak van de Raad van State.
2. de geleverde voorfinanciering in 2020 van € 110.000 in de voorbereidingsfase van het 
samenwerkingsproject te bekrachtigen.

De SGP verklaart tegen te stemmen

Conform 
voorstel

3D Evaluatie 
verhuisontheffing dijkgraaf

Voorstel:
1. kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen resultaten van de evaluatie van de 
op 8 september 2020 aan voorzitter de heer Dirk-Siert Schoonman verleende ontheffing 
van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap te 
hebben;
2. de conclusie van de evaluatie te onderschrijven en derhalve
3. voorzitter de heer Dirk-Siert Schoonman voor de duur van zijn benoemingsperiode 
ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van 
het waterschap te hebben, conform artikel 16 lid 2 van het Provinciaal Reglement voor het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Mw. Wichard neemt bij dit punt de voorzittershamer over.

Conform 
voorstel

4A1 Concept begroting 2022 
Het Waterschapshuis

Voorstel:
1. Instemmen met de Ontwerp Begroting 2022 van Het Waterschapshuis (HWH) en hierop  
geen zienswijze in te dienen
2. Kennis te nemen van de verhoging van de bijdragen 2022 voor WDODelta van € 
14.647 voor de Instandhouding van HWH en € 21.554 voor Projecten en daarmee tot de 
verhoging van de totale bijdragen 2021 met € 36.201 van € 1.060.375 naar € 1.096.575 

Conform 
voorstel
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(alle bedragen zijn inclusief BTW).

4A2 Concept begroting 2022 
Aqualysis

Voorstel:
1. In te stemmen met de Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 
(bijlage 1a en 1b);
2. Geen zienswijze in te dienen;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis 2020 (bijlage 2a en 2b);
4. De Concept Programmabegroting 2022 en 2023 - 2025 Aqualysis te verwerken in de 
meerjarenbegroting 2022 – 2025 van WDODelta.

Conform 
voorstel

4A3 Concept begroting GBLT Voorstel:
1. Instemmen met de Ontwerp begroting 2022 van het gemeenschappelijk 
belastingkantoor (GBLT)
2. Instemmen met de begrotingswijziging 2021 van GBLT
3. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021
4. Kennis nemen van de Kadernotitie 2022 en de Jaarstukken 2020.

Conform 
voorstel

4B RES 1.0 Drenthe Voorstel:
In te stemmen met RES 1.0 regio Drenthe.

Dhr. Visscher geeft een stemverklaring. Hij is positief dat er in RES Drenthe meer 
aandacht is voor energiebesparing. Toch stemt hij tegen vanwege grote energieaandeel 
dat door wind en zon gerealiseerd zal worden.
Dhr. Hooch Antink verklaart voor te stemmen maar uit bezwaren tegen ‘zon op land’. Hij 
pleit voor onderzoek naar alternatieven.

Conform 
voorstel

4C Benoeming lid 
Auditcommissie

Voorstel:
Dhr. K. Spijkervet te benoemen tot lid van de Auditcommissie

Conform 
voorstel

5 Concept besluitenlijst AB 
d.d. plus actielijst

Voorstel:
De besluitenlijst en de actielijst vast te stellen

De vraag over meekoppelkansen recreatieve mogelijkheden Overijssels kanaal  is gisteren via iBabs 
beantwoord. Actiepunt 856 is daarmee afgedaan.

Conform 
voorstel
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Mw. Poutsma merkt op dat de vraag die zij in de vorige vergadering heeft gesteld (actiepunt 857) wel is 
beantwoord, maar dat het antwoord niet openbaar is gemaakt. Zij vraagt of dit een volgende keer wel in het 
openbaar kan plaatsvinden. Toegezegd dat daar naar wordt gekeken.

Dhr. Pereboom meldt dat de aanmelding van het waterschap bij het Deltaplan zeer recent is afgerond. 
Actiepunt 790 is daarmee afgedaan

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen

Voorstel:
Kennis nemen van de ingekomen stukken

Naar aanleiding van brief 6.2 Informatienota NOVI 
- vraagt dhr. Antink hoe de vertegenwoordiging en de kostenverdeling is geregeld. Toegezegd wordt 

dat daar schriftelijk op wordt teruggekomen.
Verder
- Uit mw. Doornbos haar zorgen over de beheersing van het proces
- Geeft dhr. Oegema bezwaren te hebben tegen de beschreven ‘eindigheid van het watersysteem’
- Zegt mw. Poutsma blij te zijn met het gekozen uitgangspunt dat het watersysteem leidend is. 

De voorzitter geeft aan dat met deze opmerkingen rekening zal worden gehouden in het vervolgtraject.

Conform 
voorstel

7 Rondvraag en sluiting

8 Sluiting De voorzitter sluit om 16.30 uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 29 juni 2021

De secretaris, De voorzitter,


