
Actiepunten n.a.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Drents Overijsselse Delta, gehouden op d.d. 13 december 2022

Bijgewerkt voor de AB-vergadering van 31 januari 2022

Agendapunt Verantwoordelijken Deadline Status

 Algemeen Bestuur 13-12-2022 08 Rondvraag

1061. Rol waterschap bij bestrijding rattenplaag bij Tiendeveen Wijnen, Hans 04-02-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
De heer Hooch Antink informeert naar de mogelijke rol en verantwoordelijkheid van het waterschap bij de bestrijding van een rattenplaag in 
Tiendeveen bij een grote duiker met stilstaand water en hoe het contact is met de gemeente Hoogeveen hierover is.

Portefeuillehouder de heer Wijnen geeft aan dat het een stedelijk water vraag betreft en hier schriftelijk op terug wordt gekomen.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Het waterschap heeft contact gehad met de gemeente Hoogeveen en advies gegeven over de situatie. De gemeente is onderhoudsplichtig voor de 
betreffende sloot en zij zijn ook verantwoordelijk voor ongediertebestrijding. Waterschap is verantwoordelijk voor het bestrijden van muskusratten, 
maar ratten is de verantwoordelijkheid van gemeentes. Deze actie is hiermee afgehandeld en komt niet meer terug op de actielijst.

 Algemeen Bestuur 13-12-2022 07 Ingekomen stukken en mededelingen

1060. Verborgen waterschapserfgoed bij Stenendijk Hasselt Wijnen, Hans 03-02-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
N.a.v. brief 7.4.1.1 (Brief aan AB over update basisinventarisatie waterschapserfgoed).
De heer Hooch Antink schetst een stukje verborgen watersschapserfgoed bij de stenendijk Hasselt bij de molen en vraagt of het waterschap hiervan 
op de hoogte is en dit wordt meegenomen in het hoogwaterbeschermingsplan.

Portefeuillehouder de heer Odink zegt toe hier schriftelijke op terug te komen.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Deze actie is teruggelegd in de organisatie.
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 Algemeen Bestuur 13-12-2022 04.B Overdracht stedelijk water Kloosterveen Assen

1059. Tussenstand overdracht  stedelijk water Wijnen, Hans 10-03-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
In reactie op de vraag van mevrouw Wesselink zegt portefeuillehouder de heer Wijnen een schriftelijke tussenstand toe van overdracht stedelijk 
water.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Een brief van DB aan AB over dit onderwerp komt terug in de AB-vergadering van 7 maart 2023.

 Algemeen Bestuur 13-12-2022 04.A Kredietaanvraag planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst

1058. Paragraaf over toetsingskader opnemen bij toekomstige HWBP 
projecten

Wijnen, Hans 01-02-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
De heer Leeuw ziet graag dat bij toekomstige HWBP projecten een paragraaf over toetsingskader wordt opgenomen. Portefeuillehouder de heer 
Wijnen zegt dit toe.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Deze actie is teruggelegd in de organisatie.

 Algemeen Bestuur 29-11-2022 07 Rondvraag

1053. Beleid om Amerikaanse rivierkreeften te bestrijden Pereboom, Hans 03-02-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
De heer Oegema vraagt of WDODelta beleid heeft om Amerikaans rivierkreeften te bestrijden.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Een brief van DB aan AB hierover komt terug in de AB-vergadering van 31 januari 2023. Deze actie is hiermee afgehandeld en komt niet meer terug 
op de actielijst.

1052. Duidelijkheid over 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van LTO Pereboom, Hans 02-02-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
De heer Oegema informeert naar de 7e Nitraatrichtlijn die 1 januari 2023 ingaat. Wie bepaalt dat er een beekdal komt en wat is de  impact op 
tarieven als beekdalen niet mee worden aangemerkt als cultuurgrond maar als natuur?
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Stand van zaken 18 januari 2023:
Een brief van DB aan AB komt terug in de AB-vergadering van 31 januari 2023. Deze actie is hiermee afgehandeld en komt niet meer terug op de 
actielijst.

 Algemeen Bestuur 29-11-2022 03.B Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

1051. Stand van zaken diverse KRW dossiers in Deltabijeenkomst 
toelichten

Pereboom, Hans 01-02-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Verschillende fracties zien graag dat bovengenoemd onderwerp terugkomt in een Deltabijeenkomst.

Portefeuillehouder H. Pereboom geeft aan dat in FVO bij het bespreken van de bestuurlijke planning deze suggestie wordt gedaan.

Stand van zaken 18 januari 2023:
In het Fractievoorzittersoverleg is besloten dat het onderwerp na de verkiezingen zal worden ingepland voor een Deltabijeenkomst. Het onderwerp is 
opgenomen in de planning van de Deltabijeenkomsten en is daarmee afgedaan voor deze actielijst.

1050. Herijkte nota peilbeheer terug naar AB Pereboom, Hans 01-12-2023 Openstaand

Toelichting actiepunt
Portefeuillehouder H. Pereboom zegt toe dat de herijkte nota peilbeheer terugkomt bij het AB.

Stand van zaken 18 januari 2023 (ongewijzigd):
Is teruggelegd in de organisatie. Dit onderwerp is nu onder voorbehoud opgenomen in de bestuurlijke planning voor Q4 2023.

1049. Onderzoekspilot celluloseterugwinning terug naar AB indien 
deze weer actief wordt

Wichard, Marion 31-07-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
Portefeuillehouder M. Wichard zegt toe dat de onderzoekspilot celluloseterugwinning zodra deze weer actief wordt terugkomt bij het AB.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd als deze onderzoekspilot weer actief wordt. Deze actie is voor nu afgehandeld en komt niet meer terug op
de actielijst.
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 Algemeen Bestuur 20-09-2022 06 Ingekomen stukken en mededelingen

1035. Resultaten onderzoek grasbekleding dijken beschikbaar stellen 
voor AB

Wijnen, Hans 01-02-2023 Afgehandeld

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 18 januari 2023:
Een brief van DB aan AB hierover komt terug de AB-vergadering van 31 januari 2023. Deze actie is hiermee afgehandeld en komt niet meer terug op
de AB-actielijst.

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

1034. Mogelijkheden voor aardgasvrije gebouwen WDODelta Wichard, Marion 07-03-2023 Afgehandeld

Toelichting actiepunt
De heer Leeuw vraagt of er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de WDODelta gebouwen van het aardgas af te krijgen. Er is toegezegd hier op
terug te komen.

Stand van zaken 18 januari 2023:
Portefeuillehouder Marion Wichard heeft in de AB vergadering van 29 november 2022 mondeling de vraag van Eef Leeuw, of er gekeken wordt naar 
de mogelijkheden om de WDODelta gebouwen van het aardgas af te krijgen, beantwoord. Voor de volledigheid nemen we het antwoord hier op. De 
huidige dynamiek van ontwikkelingen in de wereld rondom energieprijzen en marktwerking maakt dit vraagstuk erg relevant en belangrijk. Daarom 
wordt dit vraagstuk meegenomen binnen het programma DuurzaamDoen. In maart 2022 heeft het AB ingestemd met het beleidskader 
DuurzaamDoen. Hierin staat onder andere opgenomen het einddoel om broeikasgasneutraal te worden als organisatie. Als onderdeel hiervan wordt 
ons gas verbruik ook onder de loep genomen. Hoe invulling wordt gegeven aan het beleidskader zal door het DB worden vastgelegd in een zgn. 
uitwerkingsnotitie eind 2022. In deze uitwerkingsnotitie staat beschreven hoe de routekaart voor de pijlers energieneutraal, broeikasgasneutraal en 
circulair eruit ziet. In de routekaart staat o.a. dat wij komende periode onderzoeken hoe wij de gestelde doelen kunnen bereiken. Het antwoord op de 
vraag is dus ja, we onderzoeken de mogelijkheden. Deze actie hiermee afgehandeld en komt niet meer terug op de actielijst.

 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
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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 18 januari 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.


