
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 14 december 2021 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, C.N. Hunger, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, 
E.J. Leeuw,  A.A.J. Nijland, K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, A. Smit, 
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, leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris

Afwezig: A.M. Tuit

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.

3.1 Ontwerp Waterbeheer-
programma WDODelta 
planperiode 2022-2027

Voorstel: Het algemeen bestuur besluit:
1. de reactienota bij het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 vast te stellen;
2. het Waterbeheerprogramma WDODelta 2022-2027 vast te stellen.

Toegezegd wordt dat het AB geïnformeerd wordt over het waterkwaliteitsspoor waaronder 
riooloverstorten. 

Conform 
voorstel

3.2 Kadernotitie stedelijk water Voorstel: Het AB besluit:
De kadernotitie stedelijk water vast te stellen als richtinggevend kader voor onze rol in stedelijk gebied 
(bijlage 1).

Conform 
voorstel
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Op een vraag van dhr. Van Oorschot wordt toegezegd dat er schriftelijk een stand van 
zaken van de overname van stedelijk water zal worden gegeven.

Op een vraag van dhr. Gernaat wordt toegezegd dat schriftelijk zal worden gerapporteerd 
over de stand van zaken van bestrijding van invasieve exoten in relatie tot stedelijk water. 

3.3 Tweede 
voorbereidingskrediet 
planuitwerking Zwolle-Olst

Voorstel: Het AB besluit:
Het beschikbaar stellen van een tweede voorschotkrediet voor het HWBP project Zwolle-Olst (IJsselwerken) 
van € 7.500.000,- om de werkzaamheden, behorende bij de planuitwerking, te continueren en parallel 
hieraan de definitieve subsidieaanvraag bij het HWBP in te dienen.

Toegezegd wordt dat het AB tijdig wordt geïnformeerd als het DB grote kostenoverschrijding voorziet.

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Oegema over de verhouding van de voorbereidingskosten t.o.v. de 
realisatiekosten, wordt toegezegd dat het AB zal worden geïnformeerd over de benchmark van het HWBP.

De suggestie van mw. Onderdijk om te kijken naar alternatieve werkvormen met het oog op minder 
huisvestingskosten zal worden meegenomen naar projectteam.

De portefeuille geeft aan dat er standaard aandacht aan Biodiversiteit wordt besteed in HWBP-plannen.

Conform 
voorstel

3.4 Projectplan en 
kredietaanvraag 
Stenendijk Hasselt

Voorstel: Het AB besluit:
1. Het Projectplan Waterwet Stenendijk Hasselt vast te stellen en aan GS van de Provincie Overijssel aan te 
bieden voor beschikking conform de Waterwet.
2. Ten behoeve van de start van de versterkingswerkzaamheden Stenendijk Hasselt en de restauratie van 
de Stenendijk een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 12.175.000.

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Van Oorschot wordt toegezegd dat schriftelijk informatie wordt 
verstrekt over kosten van dit project t.o.v. andere HWBP projecten.

De fracties SGP en Ongebouwd geven als stemverklaring voor het voorstel te zijn, maar het een gemiste 
kans te vinden dat geen concrete bestuurlijke initiatieven zijn genomen voor financiële bijdrage van de 
gemeente Zwartewaterland. 

Conform 
voorstel

3.5 Evaluatie beleid 
watererfgoed en 

Voorstel: Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie beleid waterschapserfgoed en ruimtelijk beleid.

Conform 
voorstel
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ruimtelijke kwaliteit 2. Het beleid te continueren, inclusief een jaarlijkse reservering van € 100.000 voor interne en externe 
kosten voor uitvoering van het beleid als geheel.

Toegezegd wordt volgend jaar een stand van zaken van de beschrijving van het erfgoed te geven.

3.6 Startnotitie Beleidskader 
DuurzaamDoen 2022

Voorstel: Het AB besluit:
1. kennis te nemen van de startnotitie Beleidskader DuurzaamDOEN 2022;
2. dat de thema’s energieneutraal, broeikasgasneutraal en circulariteit de pijlers vormen van het toekomstig 
beleidskader van WDODelta;
3. het DB op te dragen het Beleidskader DuurzaamDOEN 2022 voor te bereiden op basis van de startnotitie 
en de beraadslagingen daarover en deze voor besluitvorming aan te bieden in het eerste kwartaal van 2022.

Conform 
voorstel

4 Ingekomen stukken en 
mededelingen

Ingekomen stukken en mededelingen

Ingekomen stukken:
Categorie 1: aannemen voor kennisgeving
1. Brief van Het Waterschapshuis met de aanbieding van de Kaderbrief 2023 met daarbij als bijlage de 
Interne Projectenbrief 2022.

Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur
1. N.v.t.

Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening
1. Brief van Natuurplatform Zwolle over het ontbreken van een biodiversiteitplan in een viertal HWBP 
projecten.

Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.
1. Resultaten Medischoon (inzameling medicijnresten)
2. Aanpak van PFAS
3. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle fase 2 (Perspectievenboek H 1 t/m 4)
4. Handhaving en vergunningenuitvoeringsprogramma 2022
5. Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied.

Conform 
voorstel, met 
dien 
verstande 
dat het AB 
een afschrift 
van de 
antwoordbrie
f aan 
Natuurplatfor
m Zwolle 
ontvangt.

5 Concept besluitenlijst d.d. 
30 november jl. en 
actielijst

Voorstel:
De besluitenlijst 30 november 2021 vast te stellen.
De actielijst vast te stellen.

Conform 
voorstel
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Bij punt 6 van de besluitenlijst zal de vermelding van de aanwezigheid van dhr. Strolenberg worden 
verduidelijkt.

6 Rondvraag De heer Spijkervet vraagt hoe de situering van de WDODelta meetpunten is ten opzichte 
van de herkomst van de water, specifiek stedelijk gebied, natuurgebied en 
landbouwgebied? De voorzitter zegt dat een poging wordt ondernomen dit inzichtelijk te 
maken.

7. Sluiting De voorzitter sluit om 17.55 de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 15 februari 2022

De secretaris, De voorzitter,


