
 

 

 
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 22 maart 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle. 
 
Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink,   
 A.A.J. Nijland, 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,  mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw E. de Kruijk, 
secretaris. 

 
Afwezig: G. Westerhof, A.M. Tuit, C.N. Hunger, WT.A. Konter, K.H. Odink, E.J. Leeuw 
 
 

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 
 

Besluit 

1 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering. 
 De fractie Bedrijven heeft verzocht agendapunt 5.4.7, brief van DB aan AB over de beantwoording 

van vragen over de gasleverancier WDODelta als bespreekpunt te behandelen. De voorzitter stelt 
voor het stuk als bespreekstuk te behandelen. 

 Bericht van verhindering is ontvangen van deheren Westerhof, Tuit, Konter, Odink, Leeuw en 
mevrouw Hunger 

 

2 Mogelijkheid tot inspreken Er hebben zich geen insprekers gemeld  

3A Projectplan Waterwet 
Stadsdijken Zwolle 

Het AB besluit:  
1. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijze. 
2. Het Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, conform de Waterwet. 
 
Naar aanleiding van een vraag van mw. Onderdijk zegt dhr. 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 Projecplan Waterwet. 

Conform 
voorstel 
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3B Aanvraag voorschotkrediet 
damwanden en 
projectkosten HWBP 
Stadsdijken Zwolle 

Het AB besluit:  
1. Voor de aankoop van materiaal en voorbereidende werkzaamheden een voorschotkrediet beschikbaar te 

stellen van €10 miljoen.  
2.  Dat het eerder verstrekte krediet van €21 miljoen ten behoeve voorbereidende en conditionerende     
werkzaamheden ook aangewend kan worden om de kosten van de projectorganisatie te dekken totdat het 
uitvoeringskrediet beschikbaar wordt gesteld. 

Conform 
voorstel 

3C Tussenrapportage behoud 
en herstel biodiversiteit 

Het AB besluit: 
Kennis te nemen van de memo ‘Tussenrapportage behoud en herstel van biodiversiteit’. 
 
N.a.v. vragen van dhr. Oegema zegt dhr. Pereboom toe dat uitgezocht wordt wat onze werkwijze is t.a.v. 
Jacobskruiskruid en of dit in ons zaaimengsel zit.  
N.a.v. een vraag van dhr. Spijkervet zegt dhr. 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.  

Conform 
voorstel 

3D Beleidskader 
DuurzaamDOEN 2022 

Het AB besluit om: 
1. het beleidskader DuurzaamDOEN 2022 vast te stellen als strategisch kader voor de tactische en 

operationele uitwerking van de langetermijnopgaven voor energie, broeikasgasreductie en 
circulariteit; en daarvoor in de begrotingsbrief 2023-2026 een jaarlijkse stijging van de 
begrotingsruimte opnemen van gemiddeld 0,2% per jaar en deze verwerken in de eerstvolgende 
begroting en meerjarenraming. 

2. Na twee jaar ervaring met het beleidskader de uitgangspunten en aannames omtrent de 

   verwachte stijging te evalueren.  
 
Dhr. Hooch Antink en dhr. Visscher leggen een stemverklaring af tegen de 0,2 procent cumulatieve stijging. 
Mw. Poutsma, mw. Doornbos en dhr. Spijkervet leggen een stemverklaring af voor het voorstel, waarbij de 
laatste zorgen uit over de financiën.  
 

Conform 
voorstel 

3E Concept Startdocument 
Gebiedsgerichte Aanpak 
Noordwest Overijssel 

Het AB besluit: 
1. Kennis te nemen van het Concept Startdocument Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel 
2. Het dagelijks bestuur aandachtspunten mee te geven voor het vervolg van het traject. 
 
Er worden verschillende aandachtspunten meegegeven door de AB-leden, onder andere draagvlak, 
vertrouwen en stabiliteit (zie opname).  

Conform 
voorstel 
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3F Brief van DB aan AB over 
beantwoording van vragen 
over de gasleverancier 
WDODelta (ingelast 
bespreekpunt) 

Naar aanleiding van de vragen van mw. 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.  

 

4A Actualisatie factsheets en 
achtergrondinformatie 
KRW 

Het AB besluit: 
De geactualiseerde KRW- factsheets en het bijbehorende achtergronddocument vast te stellen en als 
bijlagen op te nemen bij het Waterbeheerprogramma. 

Conform 
voorstel 

5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Het AB besluit de brieven onder categorie 1 en 4 voor kennisgeving aan te nemen.  
 
N.a.v. een vraag van dhr. 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.   

Conform 
voorstel 

5 Concept besluitenlijst d.d. 
15 februari 2022 jl. en 
actielijst  

Het AB besluit de besluitenlijst d.d. 15 februari 2022 vast te stellen. 
Het AB besluit de actielijst vast te stellen. 

Conform 
voorstel 

6 Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.   

7. Sluiting De voorzitter sluit om 16:45 uur de vergadering.  . 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 19 april 2022 
 
De secretaris,    De voorzitter, 


