
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op  18 mei 2021

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

 Algemeen Bestuur 18-05-2021 03.A Pilot terugwinnen cellulose rwzi Dalfsen

862. Uitvoering geven aan de motie circulariteit van de fractie Bedrijven Wichard, M. 01-01-2022 Openstaand

Toelichting actiepunt
Het DB heeft de motie met de onderstaande inhoud overgenomen, met dien verstande dat aan toekomstige voorstellen niet alleen een business case maar een 
bredere 'value case' wordt toegevoegd

'Op een zo kort mogelijke termijn uitvoering te geven aan Amendement 7
(Vermarkten circulaire producten) van Fractie Bedrijven en VVD op de Watervisie
ingediend in de AB vergadering van 26 mei 2020. Tevens wordt het DB opgeroepen
toekomstige voorstellen ten aanzien van circulariteit vergezeld te laten gaan van een
heldere business case met (mogelijke) opbrengsten en terugverdientijden'.

Het betreffende amendement , overgenomen door het DB in de vergadering van 26 mei 2020, luidde:
'Het waterschap is gebaat bij het verkrijgen en optimaliseren van de < circulaire> producten. Dat vraagt om een marktgerichte aanpak. Op korte termijn zal hiervoor  
een visie worden ontwikkeld waarin een voorstel zal worden gedaan hoe deze visie kan worden ingevuld'.

Stand van zaken 16 juni 2021
Een aanzet voor de visie is opgenomen in de Watervisie. Een nadere uitwerking zal in het vierde kwartaal 2021 plaatsvinden in  de beoogde aanpak ‘Duurzaam 
Doen 2.0’, zoals aangekondigd tijdens de Deltabijeenkomst van 11 mei 2021.
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863. Toetsingskader voor voorstellen omtrent circulariteit Wichard, M. 01-01-2022 Openstaand

Toelichting actiepunt
Op verzoek van de fracties van VVD en Bedrijven zegt mw. Wichard toe dat het dagelijks bestuur met kaders komt voor dit soort voorstellen.

Stand van zaken 16 juni 2021
Het dagelijks bestuur komt met kaders voor dit soort voorstellen en zal dit in het vierde kwartaal 2021 uitwerken in de beoogde aanpak ‘Duurzaam Doen 2.0’, zoals 
aangekondigd tijdens de Deltabijeenkomst van 11 mei 2021.

 Algemeen Bestuur 18-05-2021 03.B Participatiebeleid

864. Procesvoorstel voor besluitvormingsstructuur Schoonman, Dirk-Siert 01-10-2021 Openstaand

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

Stand van zaken 16 juni 2021
In het fractievoorzittersoverleg van 7 juli a.s. zal een procesvoorstel worden besproken.

 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 16 juni 2021 (ongewijzigd t.o.v.18 mei 2021):
N.a.v. de 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) 
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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 18-05-2021 05 Concept-besluitenlijst en actielijst d.d. 20 april 2021

865. Openbare beantwoording vragen Schoonman, Dirk-Siert 01-07-2021      Afgehandeld

Toelichting actiepunt
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.

Stand van zaken 16 juni 2021
Mw. Poutsma heeft haar vraag in een openbare vergadering gesteld. Het antwoord is, zoals zij terecht aangeeft, niet in het openbaar gegeven. Dat had wel 
gemoeten. Wij zullen er op toe zien dat dit in de toekomst wel gebeurd. Actie is daarmee afgedaan.

 Algemeen Bestuur 18-05-2021 06 Ingekomen stukken en mededelingen

866. Vertegenwoordiging en kostenverdeling NOVI regio Zwolle Wijnen, Hans 01-07-2021      Afgehandeld

Toelichting actiepunt
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.

Stand van zaken 16 juni 2021
Een brief over dit onderwerp is opgenomen bij de ingekomen stukken voor de AB vergadering van 29 juni. De actie is daarmee afgedaan.

Openstaand

Termijn overschreden

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


