CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 19 april 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,
W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, A.A.J. Nijland, J. van Oorschot, , K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater (tot 15:10 uur), E. Piek, A. Poutsma, A.
Smit, F.K.L. Spijkervet (tot 14:50 uur), G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, 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, C.N. Hunger, H.J. Pereboom, G.H. Tuten

Agendapunt

Voorstel/Overweging, vraag of opmerking

Besluit

1

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering.

De agenda
wordt
vastgesteld.

2

Mogelijkheid tot inspreken

Er hebben zich geen insprekers gemeld

3A

Voorschot op
realisatiekrediet Echten
Groengas+ en Circulair

Het AB besluit:
€ 2 miljoen realisatiekrediet ter beschikking te stellen voor planning-kritische werkzaamheden op RWZI
Echten, vooruitlopend op de aanvraag van het gehele realisatiekrediet voor Echten Groen gas+ en Circulair
in het najaar van 2022.

Conform

3B

Evaluatie beleid IBOOM

Het AB besluit:
1. Het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) voort te zetten;
2. Met als bijzondere aandachtspunten:
a. de bestaande vergoedingsregelingen binnen IBOOM voort te zetten;
b. actief in te blijven zetten op het bieden van mogelijkheden om maaisel in de kleine kringloop toe
te passen;
c. het onderhoud van A-watergangen bij het waterschap te houden.

Conform
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N.a.v. vragen van de heer Brandsma wordt toegezegd dat schriftelijk wordt teruggekomen op 3 onderdelen:
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;
c. 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).
Dhr. Wijnen zegt toe dat wordt besproken in het dagelijks bestuur hoe het beleid IBOOM in de toekomst
opnieuw wordt geëvalueerd.
De fracties van de ChristenUnie, het CDA, Bedrijven en Water Natuurlijk leggen een stemverklaring af vóór
het voorstel, maar waarbij ze vragen aandacht te blijven houden voor de uitzondering.

3C

Evaluatie beleid recreatief
gebruik ‘Genieten van
water’

Gewijzigd
Het AB besluit:
besloten
1. Het beleid voor recreatief gebruik voort te zetten;
2. Met als bijzondere aandachtspunten:
a) De locaties waar het waterschap recreatief gebruik actief faciliteert nader uit te werken (welke
locaties, welke inspanning levert het waterschap met de omgeving);
b) Het budget voor de subsidieregeling “Genieten van water” (50.000 euro per jaar) te handhaven tot
2027;
c) Aan te sluiten bij convenanten tussen terreinbeherende organisaties rondom de handhaving o.a. in
de provincie Drenthe.
De heer Timmerman dient namens de fractie ongebouwd een amendement in met als voorstel:
d. Het voorstel bij aandachtspunt A op pag. 2 van 3 bij de duiding als volgt te wijzigen:
“Afspraken te maken met recreatieve aanbieders en de omgeving en de aanliggende
eigenaren/grondgebruikers over de mogelijkheden van recreatief medegebruik.”
De heer Odink zegt toe om het voorstel te wijzigen door in de toelichting op het voorstel bij aandachtspunt A
op pag. 2 toe te voegen “en aanliggende eigenaren en grondgebruikers.” Het amendement wordt niet in
stemming gebracht.
Er wordt toegezegd dat er periodiek aandacht gevraagd wordt in communicatie voor loslopende honden in
recreatiegebied.
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De heer Spijkervet verlaat om 14:50 uur de vergadering en is slechts gedeeltelijk aanwezig geweest bij de
beraadslaging over dit agendapunt.
Mevrouw Pater verlaat om 15:10 uur de vergadering

4A

Procesvoorstel instellen
rekenkamer

Het AB besluit:
1. Het ‘procesvoorstel invoering rekenkamer’ vast te stellen;
2. Een ‘voorbereidingscommissie invoering rekenkamer’ in te stellen;
3. Uit zowel DB als Auditcommissie 2 leden (totaal 4) van deze commissie aan te wijzen, zijnde:
- Dhr. D.S. Schoonman
- Dhr. K.H. Odink
- Dhr. J. Van Oorschot
- Dhr. E. Leeuw

Conform

4B

Realisatiekrediet De Beek
IJsselmuiden

Het AB besluit:
- een krediet van €996.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van groot onderhoud aan
watergang ‘De Beek’ te IJsselmuiden.

Conform

5

Concept besluitenlijst d.d.
22 maart 2022 plus
actielijst

Het AB besluit de besluitenlijst d.d. 22 maart 2022 vast te stellen.
Het AB besluit de actielijst vast te stellen.

Conform

5

Ingekomen stukken

Categorie 1: aannemen voor kennisgeving
1. Geen.

Conform

Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur
1. Geen.
Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening
1. Brief mevr. A. – opmerkingen ten aanzien van atelier op 18 maart 2022 Veilige Vecht
Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.
 Brief van DB aan AB over Jaarverslag Vergunning en Handhaving 2021
 Brief van DB aan AB over beantwoording vragen AB extra werk als gevolg van vogelpest
 Brief van DB aan AB over beantwoording vragen AB verkenning Nationaal Groeifonds, Waterfabriek
van de toekomst
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Brief van DB aan AB rapportage stimuleringsregeling Klimaat Actief! 2021
Brief van DB aan AB over stand van zaken invasieve soorten 2021
Brief van DB aan AB over beantwoording AB-vragen riooloverstorten en Waterkwaliteitsspoor
Brief van DB aan AB over evaluatie overdracht stedelijk water
Brief van DB aan AB over beantwoording AB-vraag over Jacobskruiskruid

6

Rondvraag

We komen terug op de stand van zaken omtrent de afspraken met de heer Langevelsloo over de
waterberging in Raalte (n.a.v. een vraag van de heer Hooch Antink).

7.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15:40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 31 mei 2022
De secretaris,

De voorzitter,

.

