
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 1 november 2022

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

 Algemeen Bestuur 20-09-2022 06 Ingekomen stukken en mededelingen

1035. Resultaten onderzoek grasbekleding dijken beschikbaar stellen 
voor AB

Wijnen, Hans 25-11-2022 Openstaand

Toelichting actiepunt
N.a.v. brief 4.04 (brief van DB aan AB over afronding HWBP project Gras op Zand) 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.

Stand van zaken 19 oktober 2022:
Is teruggelegd in de organisatie. Er wordt contact opgenomen met de heer Oegema voor verduidelijkende vragen. voordat er terugkoppeling kan 
worden gegeven over de stand van zaken.

 Algemeen Bestuur 20-09-2022 05 Concept besluitenlijst d.d. 28 juni 2022 en Actielijst

1034. Mogelijkheden voor aardgasvrije gebouwen WDODelta Schoonman, Dirk Siert 07-03-2022 Openstaand

Toelichting actiepunt
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.

Stand van zaken 19 oktober 2022:
Is teruggelegd in de organisatie. De planning is dat hier in Q1 2023 een reactie op kan worden gegeven (eerder was Q4 2022 aangegeven).

 Algemeen Bestuur 20-09-2022 03.A Besluit projectplan en realisatiekrediet WOM Buitenpolder achter Kuinre

1030. Aanvullend antwoord op verzoek insprekers Water-op-Maat 
Soestwetering Breebroeksleiding

Pereboom, Hans 29-12-2022 Openstaand
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Toelichting actiepunt
Aanvullend verzoek uit de AB-vergadering van 1 november 2022:
Verschillende fracties zien graag in reactie op het inspreken (over brief 10.4.4) een aanvullend antwoord op de vraag ‘wat is de impact als er 
veranderingen worden doorgevoerd zoals voorgesteld door de insprekers?’

Stand van zaken 8 november 2022:
Een brief van DB aan AB komt naar verwachting terug in de AB-vergadering van 13 december 2022.

 Algemeen Bestuur 19-04-2022 07 Rondvraag

999. Stand van zaken afspraken over de waterberging in Raalte Pereboom, Hans 24-02-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
N.a.v. een vraag van de heer Hooch Antink wordt toegezegd dat er wordt teruggekomen op de stand van zaken omtrent de afspraken met de heer 
Klein Langevelsloo over de waterberging in Raalte.

Stand van zaken 19 oktober 2022 (ongewijzigd):
De actie is opgepakt door de afdeling Onderzoek en Advies en is gekoppeld aan de evaluatie waterbergingen zuid. De evaluatie zit nog steeds in de 
afrondende fase. Op basis van deze eerste uitgangspunten zijn al verkennende gesprekken gevoerd met meneer. Het AB wordt te zijner tijd 
geïnformeerd over de uitkomst van deze gesprekken.

 Algemeen Bestuur 14-12-2021 3.5 Evaluatie beleid watererfgoed en ruimtelijke kwaliteit

943. Beschrijvingen erfgoed Odink, Herman 30-11-2022 Openstaand

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

Stand van zaken 19 oktober 2022 (ongewijzigd):
Een stand van zaken met een nieuwe opzet en het verhaal van water in de tijdlijn volgt in Q4 2022 in het AB. De basisinventarisatie 
waterschapserfgoed blijft onder de aandacht en is in bewerking (vb aanvulling van veldkeistuwen).

Openstaand
Termijn overschreden

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


