Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 19 april 2022
Bijwerkt voor de AB-vergadering van 31 mei 2022
Agendapunt

Verantwoordelijken

Deadline

Status

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 19 mei 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 29-06-2021 03.C Begrotingsbrief 2022-2025
881.

Deltabijeenkomst over schuldpositie

Odink, Herman

01-07-2022

Afgehandeld

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 19 mei 2022:
Het onderwerp is besproken in de Deltabijeenkomst op 26 april 2022. Deze actie is hiermee afgehandeld.
Algemeen Bestuur 19-04-2022 03.B Evaluatie beleid IBOOM
996.

Vragen over maaisel
Toelichting actiepunt

Pereboom, Hans

30-06-2022

Openstaand
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N.a.v. vragen van de heer Brandsma wordt toegezegd dat er schriftelijke wordt teruggekomen op:
a. Waarom het afvoeren van maaisel van schouwpaden niet in IBOOM past.
b. Hoe groot het deel is van het maaisel dat nu wordt verwijderd dat in de kleine kringloop wordt gebracht
Stand van zaken 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt naar verwachting terug in de AB-vergadering van 28 juni 2022 bij het agendapunt ingekomen stukken.
998.

Toekomstige evaluatie beleid IBOOM

Pereboom, Hans

30-06-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Wijnen (als vervanger van de heer Pereboom) zegt toe dat in het dagelijks bestuur wordt besproken hoe het beleid van IBOOM in de
toekomst opnieuw wordt geëvalueerd.
Stand van zaken 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt naar verwachting terug in de AB-vergadering van 28 juni 2022 bij het agendapunt ingekomen stukken.
997.

Onderhoud vispassages

Pereboom, Hans

10-06-2022

Openstaand

Toelichting actiepunt
N.a.v. een vraag van de heer Brandsma wordt toegezegd dat er schriftelijk wordt teruggekomen op het onderdeel:
Hoe het in ons waterschap zit met het onderhoud van vispassages door derden (in het kader van een onderzoek van Sportvisserij Nederland waaruit
blijkt dat de helft van de passages niet goed werkt vanwege slecht of ondeskundig onderhoud).
Stand van zaken 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt naar verwachting terug in de AB-vergadering van 28 juni 2022 bij het agendapunt ingekomen stukken.
Algemeen Bestuur 19-04-2022 07 Rondvraag
999.

Stand van zaken afspraken met de heer Langevelsloo over de
waterberging in Raalte

Pereboom, Hans

03-06-2022

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
Langevelsloo over de waterberging in Raalte.
Stand van zaken 19 mei 2022:
De actie is opgepakt door de afdeling Onderzoek en Advies en is gekoppeld aan de evaluatie waterbergingen zuid. De evaluatie zit in de afrondende
fase.
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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

Odink, Herman

01-06-2022

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 19 mei 2022:
Er zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen. Dit brengen we nu in kaart en bekijken welke vervolgacties nodig zijn.
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 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 31 mei 2022. Deze actie is hiermee afgedaan.
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 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 31 mei 2022. Deze actie is hiermee afgedaan.
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
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,
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dit beperkingen oplevert om de berging in te zetten bij calamiteiten.
Stand van zaken 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 31 mei 2022. Deze actie is hiermee afgedaan.
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 19 mei 2022:
Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 31 mei 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 19 mei 2022:
Er is tot op heden geen gebruik gemaakt van de flexibiliteit bepalingen

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

