
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 20 september 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, C.N. Hunger, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter,  
E.J. Leeuw, A.A.J. Nijland, J. van Oorschot, , K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, H. Oterdoom (vanaf agendapunt 3A), E. Pater , H.J. Pereboom,  
E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet,   G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten,  J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof,  
mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, C.P.M. Zoon leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig:      W.A. van Ittersum

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering.

Speciaal welkom voor de heren Oterdoom en Tuit en de insprekers de heren Ex en Leenen.
Bericht van verhindering: De heer van Ittersum.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
In verband met insprekers en het feit dat de heer Tuit uiterlijk 14:15 uur weg moet worden de agendapunten 
2B en 2C eerst behandeld en aansluitend 2A en 3B.

De agenda 
wordt 
vastgesteld.

2B Toelating en beëdiging 
van de heer Oterdoom als 
lid van het algemeen 
bestuur

Voorstel:
Een besluit te nemen over de toelating van de heer H. Oterdoom als lid van het algemeen bestuur

Mevrouw Hunger brengt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven positief advies uit omtrent 
toelating. Het AB besluit vervolgens tot toelating, waarna de voorzitter hem de verklaring en belofte afneemt.

Het AB besluit 
tot toelating 
van dhr. H. 
Oterdoom.

2C Afscheid de heer Tuit als 
lid van algemeen bestuur

De voorzitter staat stil bij het afscheid van de heer Tuit van de fractie Natuur die afscheid neemt van het 
algemeen bestuur en spreekt een woord van dank uit. De heer Tuit spreek een woord van dank uit richting 
het algemeen bestuur en de organisatie.

2A Mogelijkheid tot inspreken De Coöperatie BuitenDelen te Lettele, vertegenwoordigd door de heren Ex en Leenen, spreekt in over 
agendapunt 3B, aanvullend realisatiekrediet WOM-project Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding.

.
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3B Aanvullend 
realisatiekrediet WOM-
project Soestwetering 
Bovenloop & 
Breebroeksleiding

Het AB besluit:
     1.  Kennis te nemen van het (voorlopige) resultaat van de aanbesteding van het
          Project ‘Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding’ en de financiële
          prognose eindstand als gevolg van dit resultaat;
     2.  Een aanvullend krediet te verstrekken van € 500.000.

Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt toe dat er schriftelijk toelichting komt met duiding waarom het 
sympathieke idee van de insprekers op dit agendapunt niet meer geïntegreerd kan worden in het project.

Conform

3A Besluit projectplan en 
realisatiekrediet WOM 
Buitenpolder achter Kuinre

Het AB besluit:
1. Het Projectplan Waterwet ‘Project Buitenpolder achter Kuinre’ vast te stellen;
2. Het ‘Peilbesluit Buitenpolder achter Kuinre’ vast te stellen;
3. De provincie Overijssel middels bijgevoegde brief te verzoeken in de provinciale 

omgevingsverordening de wateroverlastnorm voor het gebied Buitenpolder achter Kuinre te 
wijzigen: het gedeelte van het gebied dat een grotere overstromingskans mag hebben dan eens in 
de 10 jaar wordt vergroot van 5% naar 30%.

      4.   Een realisatiekrediet van € 2,73 mln. beschikbaar te stellen voor de uitvoering
            van de werkzaamheden.

Conform

3C RWZI Hessenpoort als 
Smart Energy Hub

Het AB besluit:
1. Het onderzoeksproject ‘RWZI Hessenpoort als Smart Energy Hub’ realiseren,  voor de duur van 5 jaar 

en hiervoor een bruto krediet van € 1.700.000   beschikbaar te stellen. Er is reeds € 700.000 REACT-
EU subsidie toegekend aan   het project.

   2.  De extra kapitaallasten en exploitatiekosten à € 210.000 op te nemen in de
        meerjarenraming 2023-2026.
   3.  Na afloop van het onderzoeksproject (31 december 2028) vindt besluitvorming
        plaats in het Algemeen Bestuur over de beëindiging, voortzetting en/of uitrol van
        het onderzoeksproject.

Portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt mevrouw Pater toe dat er schriftelijk duiding komt op de risico 
paragraaf.

Stemverklaring:
De fractie Gemeente belangen Drenthe ~Overijssel is van mening dat dit project of op een andere RWZI of 
bij een andere waterschap moet plaatsvinden en vindt de kosten voor de inwoners te hoog. De fractie stemt 
daarom tegen het voorstel.

Conform met 
stemverklaring 
Gemeentebela
ngen Drenthe 
Overijssel. 23 
stemmen voor 
4 tegen.
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3D Aanpassing 
belastingstelsel

Het AB besluit:
1. in te stemmen met de voorstellen van de Unie van Waterschappen inzake de reactie richting het 

ministerie van IenW op de opgestelde concept wetsteksten;
2. in te stemmen met de voorgestelde wetswijziging tot het kunnen toepassen van tariefdifferentiatie bij

gebouwd.

Stemverklaringen bij voorgesteld besluit 2:
 Voor de fractie Water Natuurlijk vervalt de steun voor het totale pakket onder punt als de KAM-

bepaling niet in huidige vorm wordt overgenomen.
 De fractie SGP heeft bedenkingen bij de verschillende tarieven voor woningen en bedrijven, maar 

stemt wel voor.
 De fractie ChristenUnie vindt dat het voorstel met deze bepaling voor elke waterschap heel gericht 

de belangbedoeling bij watersysteem heffing concreet maken in tweezijdige richting en stemt voor.
 De fractie bedrijven is tegen tariefdifferentiatie en maar stemt wel voor.

Besluitpunt 1 
Conform en 
unaniem.

Besluitpunt 2 
Aangenomen 
met 15 
stemmen voor 
en 12 tegen. 
met 
stemverklaring
en van de 
fracties Water 
Natuurlijk, 
SGP, 
ChristenUnie 
en Bedrijven

4A Wijziging 
gemeenschappelijke 
regeling GBLT

 Het AB besluit:
1. kennis te nemen van de achtergrondnotitie, handvest en het ontwerp van de gewijzigde regeling GR

GBLT en
2.   geen zienswijze in te dienen.

Stemverklaring:
De fractie SGP is terughoudend in de voorgestelde groei van GBLT maar stemt wel voor.

Conform 
(unaniem) met 
stemverklaring 
van de fractie 
SGP

4B Overzicht besluitvorming 
met financiële 
consequenties t.o.v. 
begroting

Het AB besluit:
Kennis te nemen van het overzicht met financiële consequenties van aanvullende AB en DB besluiten ten 
opzichte van  de vastgestelde begroting en/of meerjarenraming.

Conform

5 Concept besluitenlijst d.d. 
28 juni 2022 en Actielijst

Het AB besluit:

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 28 juni 2022 vast te stellen.
N.a.v. agendapunt 3C (begrotingsbrief 2023-2026) merkt de heer Visscher op dat in het verleden is 

Conform
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afgesproken dat van voor en tegenstander partijnamen genoemd worden. Bij dit specifieke agendapunt 
hebben Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel en SGP tegen gestemd bij dit punt.

N.a.v. de actielijst:
De heer Odink deelt een stand van zaken gasleverancier WDODelta (actie 980 van de actielijst). Inmiddels 
een verzoek aan ministerie om ontheffing tot 1 januari 2023. Het huidige contract wordt voorgezegd. Een 
brief hierover van het dagelijks bestuur wordt gedeeld met het algemeen bestuur.

De heer Leeuw vraagt of er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de WDODelta gebouwen van het 
aardgas af te krijgen. De heer Odink zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen

Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL
Instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening.

Ingekomen stukken
Categorie 1: aannemen voor kennisgeving

1.1 Ontslagbrief van de heer Bouwmeester
1.2 Brief Raad van State aan AB over uitspraak in procedure PIP Natura 2000 gebied De Wieden

Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.
Niet van toepassing

Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening.
Niet van toepassing

Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.
4.01 Publicatie agenda's van het dagelijks bestuur
4.02 Vrouwen in leidinggevende posities binnen WDODelta en verbonden partijen
4.03 Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen
4.04 Afronding HWBP innovatieproject Gras op Zand
4.05 Maakbaarheid programma Waterketen
4.06 Uitvoeren actie 977 (Wijzigingen in projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle)
4.07 Effluentovereenkomst voor het Slim Warmtenet Zandweerd
4.08 Project gemalen Streukelerzijl en Galgenrak en stuw Fissele

Conform 
voorstel
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4.09 Watertekort 2022
4.10 Informatie over maatregel extra peilopzet 2022
4.11 Watertekort 2022 maatregelen in wateraanvoergebied Ankersmit en Eefde
4.12 Informatiebrief verdringingsreeks watertekort 2022
4.13 Watertekort 2022 instellen onttrekkingsverboden

     Brief DB aan AB over Opheffen onttrekkingsverboden (nazending, ongenummerde brief)

N.a.v. brief 4.04 zegt portefeuillehouder Breun Breunissen toe aan de heer Oegema navraag te doen over 
de resultaten van een studie van o.a. de universiteit van Wageningen samen met andere 
onderzoeksinstanties over grasbekleding dijken.

De voorzitter kondigt een stellingenconferentie aan op 13 december partijen en mensen van buiten ter 
voorbereiding op de komende waterschapsverkiezingen waarbij de stemhulp MijnStem ingezet gaat worden.

De voorzitter meldt dat op donderdag 15 september de wervingscampagne ‘Daar komt meer bij kijken’ is 
gestart voor het werven van technische personeel. Dit wordt ook via de social media kanalen uitgerold.

7. Rondvraag Geen gebruik van gemaakt .

8 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 17:10 uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 1 november 2022

De secretaris, De voorzitter,


