
  

 

 

Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur  
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op  22 maart 2022. 

Geactualiseerd voor de AB-vergadering van 19 april 2022. 

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status 

 Algemeen Bestuur 22-03-2022 05 Ingekomen stukken en mededelingen 

981. Pacht bij duurzame bedrijfsvoering Odink, Herman 31-05-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
N.a.v. een vraag van de heer Brandsma over de brief inzake de pacht bij duurzame bedrijfsvoering wordt toegezegd dat er schriftelijk een aanvulling 
wordt gegeven met betrekking tot mogelijke kansen voor korting op pachtprijzen bij duurzame bedrijfsvoering. 
 
Stand van zaken 5 april 2022 
Verwacht wordt dat het antwoord in de AB vergadering van mei kan worden geagendeerd. 
 

 Algemeen Bestuur 22-03-2022 03.F Brief van DB aan AB over beantwoording van vragen over gasleverancier WDODelta (ingelast bespreekpunt) 

980. Vragen over gasleverancier WDODelta Schoonman, Dirk-Siert 29-04-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
N.a.v. vragen van mevrouw Pater geeft de voorzitter aan dat er aan wordt gewerkt. Er wordt toegezegd dat het AB door de portefeuillehouder op de 
hoogte zal worden gehouden. 
 
Stand van zaken 5 mei 2022 (ongewijzigd): 
Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen. 
 

 Algemeen Bestuur 22-03-2022 03.C Tussenrapportage behoud en herstel biodiversiteit 

979. Mogelijke groei rode lijst soorten in waterbergingen Pereboom, Hans 31-05-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
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N.a.v. een vraag van de heer Spijkervet zegt de heer Pereboom toe dat uitgezocht wordt of, als er rode lijst soorten in onze waterbergingen groeien, 
dit beperkingen oplevert om de berging in te zetten bij calamiteiten. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 31 mei 2022. 

978. Vraag over werkwijze t.a.v.  Jacobskruiskruid Pereboom, Hans 29-04-2022 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
N.a.v. vragen van de heer Oegema zegt de heer Pereboom toe dat uitgezocht wordt wat onze werkwijze is t.a.v.  Jacobskruiskruid en of dit in ons 
zaaimengel zit. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 19 april 2022. Deze actie is hiermee afgedaan. 

 Algemeen Bestuur 22-03-2022 3.A Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle 

977. Wijzigingen in projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle Breunissen, Breun 27-05-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
Naar aanleiding van een vraag van mw. Onderdijk zegt de heer Breunissen toe om het AB op de hoogte te houden wanneer er bij de verdere 
uitwerking van het ontwerp en in de realisatiefase gebruik wordt gemaakt van de flexibiliteit bepalingen in het Projectplan Waterwet. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Er is tot op heden geen gebruik gemaakt van de flexibiliteit bepalingen. 

 Algemeen Bestuur 15-02-2022 06 Rondvraag 

966. Extra werk als gevolg van de vogelpest Pereboom, Hans 21-04-2022 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
De heer Spijkervet vraagt of de uit de lucht vallende vogels als gevolg van de vogelgriep zorgen voor extra werk voor de buitendienst. Hierbij stelt hij 
de vraag of de provincie als verantwoordelijke door het waterschap wordt geattendeerd op de impact van dit probleem en de gevolgen hiervan. De 
voorzitter zegt toe dat hier schriftelijke op terug wordt gekomen. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 19 april 2022. Deze actie is hiermee afgedaan. 
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 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.5 Evaluatie beleid watererfgoed en ruimtelijke kwaliteit 

943. Beschrijvingen erfgoed Odink, Herman 30-09-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
Toegezegd wordt volgend jaar een stand van zaken van de beschrijving van het erfgoed te geven. 
 
Stand van zaken 5 april 2022 (ongewijzigd): 
Een stand van zaken met een nieuwe opzet en het verhaal van water in de tijdlijn volgt naar verwachting in september 2022. De basisinventarisatie 
waterschapserfgoed blijft onder de aandacht en is in bewerking (vb aanvulling van veldkeistuwen). 

 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.4 Projectplan en kredietaanvraag Stenendijk Hasselt  

942. Overzicht kosten project krediet planuitwerking Zwolle t.o.v. 
andere HWBP Projecten 

Breunissen, Breun 31-05-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
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. 
 
Stand van zaken 5 april 2022 (ongewijzigd): 
Deze actie heeft directe relatie met AB actiepunt 940 (Benchmark HWBP). Beantwoording van beide vragen komt naar verwachting terug in de AB-
vergadering van mei 2022. 

 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.3 Tweede voorbereidingskrediet planuitwerking Zwolle Olst 

940. Benchmark HWBP Breunissen, Breun 31-05-2022 Openstaand 

Toelichting actiepunt 
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. 
 
Stand van zaken 5 april 2022 (ongewijzigd 
Deze actie is teruggelegd in de organisatie. Deze actie heeft directe relatie met AB actiepunt 942 (Overzicht kosten project krediet planuitwerking 
Zwolle t.o.v. andere HWBP Projecten). Beantwoording van beide vragen komt naar verwachting terug in de AB-vergadering van mei 2022. 
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 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.2 Kadernotitie stedelijk water 

939. Stand van zaken van bestrijding van invasieve exoten in relatie tot 
stedelijk water 

Wijnen, Hans 30-04-2022 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
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. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 19 april 2022. Deze actie is hiermee afgedaan. 
 

938. Stand van zaken overname stedelijk water Wijnen, Hans 31-03-2022 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
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. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 19 april 2022 bij het agendapunt ingekomen stukken. Deze actie is hiermee afgedaan. 
 
 

 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.1 Ontwerp Waterbeheerprogramma WDODelta planperiode 2022-2027 

937. Waterkwaliteitsspoor i.r.t. riool overstorten Wijnen, Hans 30-11-2022 Afgehandeld 

Toelichting actiepunt 
Toegezegd wordt dat het AB geïnformeerd wordt over het waterkwaliteitsspoor waaronder riooloverstorten. 
 
Stand van zaken 5 april 2022: 
Dit onderwerp komt  terug in de AB-vergadering van 19 april 2022 bij het agendapunt ingekomen stukken en is daarmee afgedaan. 
 

 Algemeen Bestuur 29-06-2021 03.C Begrotingsbrief 2022-2025 

881. Deltabijeenkomst over schuldpositie Odink, Herman 01-07-2022 Openstaand 
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Toelichting actiepunt 
Toegezegd wordt dat dit najaar 2021 een Deltabijeenkomst over de schuldpositie van het waterschap zal worden georganiseerd. Het onderwerp is 
behandeld in een Deltabijeenkomst op 14 september 2021. Geconcludeerd is dat een tweede behandeling van dit onderwerp gewenst is. Deze zal in 
2022 worden ingepland, in de aanloop naar de Begrotingsbrief. In de AB-vergadering van 30 november 2021 heeft het AB hier nogmaals aandacht 
voor gevraagd 
 
Stand van zaken 5 april 2022 (ongewijzigd): 
Het onderwerp is inmiddels opnieuw geagendeerd voor de Deltabijeenkomst op 26 april 2022. 
 
 

 

 

 Openstaand 
 Termijn overschreden 

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

 


