
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 29 november 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, A.G.J.M. Hammer ), 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, E. Pater , H.J. Pereboom,  E. Piek, 
A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet,   G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten,  W.A. van Ittersum, 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:      E. Pater 
  

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 
 

Besluit 

1 Opening en 
mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda 
wordt 
ongewijzigd 
vastgesteld.  

2 Mogelijkheid tot 
inspreken 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3A 2e Bestuursrapportage 
2022 

Het AB besluit: 
Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2022. 

Conform   

3B Begroting 2023 en 
Meerjarenraming 2024-
2026 

Het AB besluit: 
1. De begroting voor 2023 vast te stellen inclusief:  

a) het daarin opgenomen beleid; 
b) de geraamde kosten en opbrengsten; 
c) de onttrekkingen aan de egalisatiereserve watersysteembeheer van € 6 mln. en de egalisatiereserve 

zuiveringsbeheer € 2,5 mln.; 
d) de verdeling van de kosten van het programma Maatschappij en organisatie over de programma’s 

watersysteembeheer 61,7% en zuiveringsbeheer 38,3%; 

Gewijzigd 
besloten. 
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e) de intentie om de omvang van de algemene reserves watersysteembeheer en zuiveringsbeheer op 
basis van de geactualiseerde risico-analyse aan te passen naar respectievelijk € 3,7 mln. en € 3,6 
mln. en deze mutatie bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 te realiseren. 

2. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2022-2024 gewijzigd vast te stellen. 
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. 
 
Beraadslaging: 
De heer Hooch Antink dient namens de fractie Gemeentebelangen Drenthe Overijssel een motie in: “Keuzes 
maken om de kosten voor onze inwoners betaalbaar te houden”. 
 
Verschillende fracties doen een oproep om met behulp van factsheets het nieuwe bestuur gerichter te laten 
prioriteren. De voorzitter geeft dat de organisatie hier al mee bezig is. 
 
Verschillende fracties zien in de mandateringlijst graag dat de posten met betrekking tot Duurzaam Doen 
projecten niet worden gemandateerd aan het DB.  
 
De voorzitter zegt dat het dagelijks bestuur tegemoet komt aan het verzoek van diverse fracties om 
onderstaande posten met betrekking tot Duurzaam Doen, zoals genoemd op de mandateringslijst 
voorgenomen investeringen 2022-2024, niet te mandateren aan het DB. Het mandaat blijft bij het algemeen 
bestuur. 

- programma Veiligheid, rubriek overige: Duurzaam doen Circulair, energie en opslag CO2 en 

waterstof 

- programma Watersysteem: Rubriek Ontwikkeling Afvalwaterketen:  Duurzaam doen Circulair, 

energie en opslag CO2 en waterstof  

- programma Waterketen: rubriek overige MO: Duurzaam doen Circulair, energie en opslag CO2 en 

waterstof  

Het dagelijks bestuur wijzigt in die zin het voorstel. Dit gewijzigde voorstel zal in stemming worden gebracht. 

 
Portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe dat het project cellulose weer wordt opgepakt dit terugkomt bij 
het algemeen bestuur. 
Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt dat de herijkte nota peilbeheer terug komt bij het algemeen 
bestuur . Ook wordt in het fractievoorzittersoverleg voorgesteld het algemeen bestuur bij te praten over de 
diverse Kader Richtlijn Water (KRW) dossiers.  
 
 
 



Pagina   3 van 5 

 

Besluitvorming: 
 
Motie 
De motie over “Keuzes maken om de kosten voor onze inwoners betaalbaar te houden” wordt in stemming 
gebracht.   
De fracties die hebben voor gestemd (met uitzondering van de fractieleden die lid zijn van het dagelijks 
bestuur): 
VVD, CDA, SGP, Natuur, 50Plus, Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, Ongebouwd. 15 stemmen voor. 
 
De fracties die hebben tegen gestemd: 
Bedrijven, AWP, ChristenUnie en Water Natuurlijk. Daarnaast alle leden van het dagelijks bestuur . 13 
stemmen tegen. 
De motie is daarmee aangenomen. 
 
Stemverklaringen t.a.v de begroting: 
Mevrouw Wesselink verklaart in te stemmen met de begroting, maar geeft aan het jammer te vinden dat 
gekozen wordt voor variant 3. Het CDA had graag gezien dat er meer reserves worden ingezet.  
De heer Visscher verklaart in te stemmen met de voorgestelde besluiten. Hij betreurt dat er gekozen is voor 
variant 3 en gaat node akkoord. 
Mevrouw Poutsma vindt het proces rondom de gewijzigde mandateringslijst een vreemde gang van zaken. 
Mevrouw stemt in met de begroting. 
De heer van Oorschot vindt het proces rondom de gewijzigde mandateringslijst ook een vreemde gang van 
zaken. Meneer stemt in met de begroting.  
 
De voorzitter concludeert dat er draagvlak is voor de drie de onderdelen van het voorstel (inclusief  het 
gewijzigde onderdeel 2)  en dat deze unaniem zijn aangenomen. 

4A Wijziging van de 
gemeenschappelijke 
regeling GBLT 

Het AB besluit: 
1. toestemming te verlenen aan het DB om tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GBLT te 

besluiten conform de concept-Gemeenschappelijke regeling, die is bijgevoegd in Bijlage A; 
2. dit besluit middels toezending overeenkomstig artikel 10:31, eerste lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend te maken aan het DB. 

Conform 

4B Controleprotocol 2022 Het AB besluit: 
Het controleprotocol (inclusief bijbehorend normenkader) voor de accountantscontrole van de jaarrekening 
2022 vast te stellen. 

 
Conform 

4C Heffingsverordeningen 
2023 

Het algemeen bestuur besluit de volgende verordeningen vast te stellen: 
1. Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023 

Conform  
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2. Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023 
3. Verordening zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023 

 

5 Concept besluitenlijst 
d.d. 1 november 2022 
en actielijst 

Het AB besluit: 
De besluitenlijst van de AB-vergadering van 1 november 2022 gewijzigd vast te stellen. 
 
De heer Spijkervet merkt op dat bij agendapunt 10 (ingekomen stukken) is afgesproken dat de reactiebrief 
insprekers Water-Op-Maat Soestwetering- Breebroeksleiding wijzigt van categorie 4 (brieven van het 
dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving) naar categorie 2 (aannemen voor kennisgeving, met 
afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.  
 
De heer Konter mist zijn bij de rondvraag zijn vraag wat er onder de samenwerking tussen de familie Spans 
en het Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt verstaan. 
 
Het AB besluit daarnaast de actielijst ongewijzigd vast te stellen 
 

 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 
 

Ingekomen stukken en mededelingen: 
 
Voorstel: 
In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening. 
 
Ingekomen stukken 
Categorie 1: aannemen voor kennisgeving 

1.  Ledenbrief van de Unie van Waterschappen over wegvallen bouwvrijstelling stikstofvergunning 
 
Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.  

Geen 
 
Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening. 
      Geen 
  
Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.  

1. Toetreding LTO Noord tot Samenwerkingsovereenkomst Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe 
2. Ontwikkelingen binnen het landelijke HWBP 
3. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle Fase 4 

Conform 
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7 Rondvraag De heer Oegema  
- informeert naar de 7e Nitraatrichtlijn die 1 januari 2023 ingaat. Wie bepaalt dat er een beekdal komt 

en wat is de  impact op tarieven als beekdalen niet mee worden aangemerkt als cultuurgrond maar 
als natuur? 

- verzoekt om de ingekomen brief van een aantal grondeigenaren uit Darmsholte die vroegen om 
aandacht voor het watersysteem in het gebied te delen met hat AB. 

- vraagt of WDODelta  beleid heeft t.a.v. het bestrijden van de amerikaans rivierkreeft . 
 
De voorzitter geeft aan er schriftelijk reactie volgt op de gestelde vragen. 
 

 

8 Sluiting    

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 13 december 2022 
 
De secretaris,    De voorzitter, 


