
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op 7 maart 2023 

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

 Algemeen Bestuur 07-03-2023 05 Ingekomen stukken en mededelingen

1084. Controle op bufferstroken en consequenties en mogelijkheden 
belastingherziening

Odink, Herman 28-04-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Tuten vraagt hoe het waterschap controle gaat uitoefenen op de bufferstroken en wat betekent dit voor onze tarieven naar de toekomst toe?
De heer Spijkervet vraagt welke mogelijkheden en consequenties de mogelijke functieverandering van landbouw naar natuur biedt in het kader van 
de discussie over de belastingherziening van de waterschappen. De voorzitter zegt toe dat hier in combinatie met het punt van heet Tuten een 
schriftelijke reactie op volgt.

Stand van zaken 16 maart 2023:
Is teruggelegd in de organisatie en in behandeling.

1083. Inspraak omwonenden over nieuw te bouwen gemaal bij 
Streukelerzijl en vervolgproces

Pereboom, Hans 28-04-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Mevrouw Onderdijk geeft aan dat omwonenden zorgen hebben over de hoogte van het nieuw te bouwen gemaal bij Streukelerzijl en vraagt of de 
omwonenden voldoende inspraak hebben gehad en hoe het vervolgproces eruitziet. De voorzitter zegt toe dat hier een schriftelijke reactie op komt.

Stand van zaken 16 maart 2023:
Is teruggelegd in de organisatie. Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 25 april 2023. Deze is hiermee voor nu afgehandeld.

1082. Kwijtschelding ZZP'ers Odink, Herman 31-03-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Mevrouw Onderdijk reageert op nieuwsberichten dat WDODelta geen kwijtschelding aan zzp-ers verleend en wenst hier een toelichting op. De 
voorzitter zegt toe dat hier een schriftelijke reactie op komt.
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Stand van zaken 16 maart 2023:
Is teruggelegd in de organisatie. Dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 25 april 2023. Deze actie is hiermee voor nu afgehandeld.

 Algemeen Bestuur 07-03-2023 03.A Kredietaanvraag realisatiefase HWBP Stadsdijken Zwolle

1081. Robuust en toekomstbestendig maken WDODelta voor HWBP Wijnen, Hans 31-03-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Portefeuillehouder de heer Wijnen ondersteunt de suggestie van mevrouw Onderdijk om in een Deltabijeenkomst aan de hand van de HWBP-
programmering later dit jaar verder te praten hoe HWBP robuust en toekomstbestendig te maken voor WDODelta. Dit wordt voorgesteld in het 
fractievoorzittersoverleg.

Stand van zaken 16 maart 2023:
Is teruggelegd in de organisatie. Dit onderwerp is opgenomen in de bestuurlijke planning voor de Deltabijeenkomst van oktober 2023. Deze actie is 
hiermee voor nu afgehandeld.

 Algemeen Bestuur 31-01-2023 06 Ingekomen stukken en mededelingen

1068. AB op de hoogte houden over ontwikkelingen n.a.v. insprekers 
over de brief van maatschap G

Wijnen, Hans 28-04-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
De heren Gol spreken in n.a.v. brief 6.1.1. (Brief van maatschap G over zienswijze plannen IJsselwerken).

Portefeuillehouder zegt toe dat zodra er meer informatie bekend is of als hier aanleiding voor is dit onderwerp terugkomt bij het algemeen bestuur.

Stand van zaken 16 maart 2023:
De zorgen van de familie Gol zijn onder de aandacht van het projectteam HWBP project IJsselwerken. Een reactie op de brief van de familie is in de 
maak en wordt afgestemd met de portefeuillehouder, de Staatsbosbeheer en de Provincie Overijssel. De verzonden brief zal ter informatie aan het 
AB beschikbaar worden gesteld naar verwachting in de AB-vergadering van 25 april 2023. Deze actie is hiermee voor nu afgehandeld.

 Algemeen Bestuur 31-01-2023 03.B Sliblijn Echten: kostenbewust investeren in veilig en duurzaam - Verkoop van groen, gas en CO2

1067. Overzicht van verduurzaamheidsactiviteiten op eigen kracht en 
ter compensatie.

Wichard, Marion 31-05-2023 Openstaand
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Toelichting actiepunt
Mevrouw Wesselink wenst graag een overzicht van wat WDODelta op eigen kracht verduurzaamt en wat we moeten compenseren. 
Portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe dat hier reactie op komt.

Stand van zaken 16 maart 2023:
De vraag is teruggelegd in de organisatie en in behandeling.

 Algemeen Bestuur 19-04-2022 07 Rondvraag

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

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 16 maart 2023 (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.

Openstaand
Termijn overschreden

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


