
 

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van  7 maart 2023 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, A.J. Doornbos, T. Gernaat, C.N. Hunger, 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, H. Oterdoom, E. Pater, H.J. Pereboom,  E. Piek, A. Poutsma,  F.K.L. Spijkervet , 
G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten,  W.A. van Ittersum, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, C.P.M. 
Zoon leden en de heer R.A.M. van der Spank, plaatsvervangend secretaris.

Afwezig:      A.G.J.M. Hammer en mevrouw E. de Kruijk
 

Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking Besluit

1 Opening en 
mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. 
Speciaal welkom voor de inspreker de heer Rooijakkers.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
Agendapunt 4A wordt op verzoek van de CDA als bespreekstuk behandeld. In verband met de aanmelding 
van een inspreker wordt agendapunt 4A direct behandeld na agendapunt 2.
Agendapunt 4 D wordt op verzoek van de fractie Bedrijven als bespreekstuk behandeld. 

De agenda 
wordt gewijzigd
vastgesteld. 

2 Mogelijkheid tot 
inspreken

De heer Rooijakkers spreekt in over agendapunt 4A Vaststellen koersdocument Vecht. 

3A Kredietaanvraag 
realisatiefase HWBP 
Stadsdijken Zwolle

Het AB besluit:
1. Voor de realisatie van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle een bruto krediet beschikbaar te stellen

van € 2701 miljoen, met als opschortende voorwaarde een subsidiebeschikking van het HWBP. Dit 
is bovenop het al versterkte krediet van € 31 miljoen. Dit krediet is inclusief:

a. Twee projectgebonden reserveringen: voor de te verwachten indexeringskosten 
(€ 30 miljoen) en voor de “Kleine Kans Groot Gevolg Risico’s” (€ 15 miljoen); 

Conform

1 De genoemde getallen zijn afgerond. 
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b. Een reservering voor bouwrente van € 11,3 miljoen als een gedeeltelijke oplossing voor het 
later ontvangen van de subsidiegelden vanuit het landelijke HWBP.

2.  Kennis te nemen van het risico dat door alle onzekerheden er een reële kans is dat de 
     projectgebonden eigen bijdrage kan stijgen boven de 10%.

¹ = de genoemde getallen zijn afgerond.

Mevrouw Pater ziet graag dat de paragraaf over het toetsingskader consequent wordt opgenomen bij HWBP
voorstellen. Dit zoals eerder is toegezegd in de AB-vergadering van 13 december 2022. Portefeuillehouder 
de heer Wijnen bevestigt dit nogmaals.

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. 

3B Projectplan en 
realisatiekrediet 
Vechterweerd Noord 
fase 2

Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de reactienota;
2. Het Projectplan Waterwet ‘Vechterweerd fase 2’ vast te stellen; 
3. Een realisatiekrediet van € 398.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. 

Conform

3C Procedure werving 
nieuwe secretaris-
directeur

Het AB besluit:
De wervingsprocedure voor een nieuwe secretaris-directeur vast te stellen zoals verwoord in dit voorstel en 
bijgaand werving-en selectieplan secretaris-directeur.

Conform

4A Vaststellen 
koersdocument Vecht

Op verzoek van de CDA-fractie is dit agendapunt verplaatst van bespreekstuk i.p.v. hamerstuk.
Het AB besluit:

1. Het koersdocument Vecht vast te stellen als richting voor de ontwikkeling van de Vecht naar een 
veilige en levende rivier;

2.   Het koersdocument te delen met partners en als input mee te geven in het project Veilige Vecht en 
processen als PPLG, Omgevingsvisie, Novex en IRM/PAGW;

De fracties CDA, SGP, Gemeentebelangen Drenthe Overijssel, VVD en Gernaat plaatsen kritische 
kanttekeningen bij het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit het voorstel terug te nemen en niet in stemming
te brengen. Het voorstel komt op een later moment dit jaar terug in het AB. 

Voorstel wordt 
teruggenomen 
door het DB en 
niet in 
stemming 
gebracht.



Pagina   3 van 4

4B Geactualiseerde 
begroting 2023 en 
primaire begroting 
2024 Het 
Waterschapshuis

Het AB besluit:
1. In te stemmen met de geactualiseerde begroting 2023 en de primaire begroting 2024 van Het 

Waterschapshuis en hierop een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor de 
wijze van begroten van Het Waterschapshuis en de gevolgen hiervan voor de waterschappen.

Conform

4C Evaluatie 
besluitvormingsproces 
AB

Het AB besluit:
Enkele praktische aanpassingen door te voeren in het besluitvormingsproces

Conform

4D Actualisatie 
Beleidskader 
afvalwater (grote) 
bedrijven)

Op verzoek van de fractie bedrijven is dit agendapunt verplaatst van bespreekstuk i.p.v. hamerstuk
Het AB besluit:
Het geactualiseerde beleidskader afvalwater (grote) bedrijven vast te stellen.

Conform

4E Overzicht 
besluitvorming met 
financiële 
consequenties t.o.v. 
begroting (AB maart 
2023)

Het AB besluit:
Kennis te nemen van het overzicht met financiële consequenties van aanvullende AB en DB besluiten ten 
opzichte van de vastgestelde begroting en/of meerjarenbegroting.

Conform

5 Ingekomen stukken Brief 5.1.2.1 De heer Konter ziet graag dat het onderwerp bollenteelt op korte termijn terugkomt in een 
Deltabijeenkomst. Dit wordt voorgesteld in een fractievoorzittersoverleg. 

Brief 5.4.1.1. Mevrouw Poutsma wenst verduidelijking over waarom bij waterschapszorg weinig ruimte voor 
biodiversiteit is gevonden. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt dat hier schriftelijke toelichting volgt. 

6 Concept besluitenlijst 
d.d. 31 januari 2023

Het AB besluit:
De besluitenlijst van de AB-vergadering van 31 januari 2023 ongewijzigd vast te stellen.

De actielijst vast te stellen.

8 Rondvraag: 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.



Pagina   4 van 4

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. 

De heer Tuten vraagt hoe het waterschap controle gaat uitoefenen op de bufferzones. Wat betekent dit voor 
onze tarieven naar de toekomst toe? De voorzitter zegt toe dat hier een schriftelijke reactie op komt

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. 

15:25 uur eind vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 27 maart 2023

De secretaris, De voorzitter,


