
 

 

  
 
 
CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
 
van het  Waterschap Drents Overijsselse Delta van 13 december 2022 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, , E. Pater , H.J. Pereboom,  E. Piek, A. Poutsma, ,   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 
mevrouw E. de Kruijk, secretaris. 

 
Afwezig:      F.K.L. Spijkervet, H. Oterdoom en A.G.J.M. Hammer. 
  

 Agendapunt  Voorstel/Overweging, vraag of opmerking 
 

Besluit 

1 Opening en 
mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  De agenda 
wordt 
ongewijzigd 
vastgesteld.  

2 Mogelijkheid tot 
inspreken 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

3 Installatie nieuwe 
jeugdbestuurder  

De voorzitter beëdigt Nikkie Bakker als nieuwe jeugdbestuurder van WDODelta en zij ondertekenen beiden 
de gedragsregels.   
 

Conform   

4A  Kredietaanvraag 
planuitwerkingsfase 
IJsselwerken Zwolle 
Olst 

Het AB besluit: 
1. Een krediet voor de planuitwerking van het HWBP project Zwolle-Olst (IJsselwerken) beschikbaar te 
stellen van € 26.900.000,- , in aanvulling op het totaal van € 34.400.000,- aan eerder verstrekte 
voorschotkredieten. 
2. Ter dekking van de hogere eigen bijdrage (€ 500.000) de bestemmingsreserve 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan te wenden. 
 
De heer Leeuw ziet graag dat bij toekomstige HWBP projecten een paragraaf over het toetsingskader wordt 
opgenomen. Portefeuillehouder de heer Wijnen zegt dit toe. 

Conform 
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4B Overdracht stedelijke 
water Kloosterveen 
Assen 

Het AB besluit: 
1. het beheer en onderhoud stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen te Assen over te nemen volgens 
bijgevoegd overdrachtsdocument; 
2. Er mee in te stemmen dat het krediet dat reeds beschikbaar is gesteld voor de overname van stedelijk 
water in Steenwijkerland wordt ingezet voor de aanschaf van een amfibievoertuig in plaats van de aanleg 
van maaibootinlaatplaatsen; 
3. Een krediet van € 100.000 voor de aanpassing van de waterinlaat Asserwijk beschikbaar te stellen en na 
realisatie 50% van de kosten te verrekenen met de gemeente. 
 
Portefeuillehouder de heer Wijnen zegt een tussenstand van nog door WDODelta over te nemen 
gemeentelijke wateren toe. 

 

5A Gedragscode privacy 
bestuur WDODelta 

Het AB besluit: 
De gedragscode privacy bestuur WDODelta vast te stellen. 
 
 

Conform 

5B Kwijtscheldingsverorde
ning 2023 

Het AB besluit: 
De Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023 vast te stellen en deze in 
werking te laten treden op 1 januari 2023. 

Conform 

5C Nadere afspraken 
integriteit bestuur 

Het AB besluit: 
1. Bijgaande afspraken over uitvoering van het integriteitsbeleid vast te stellen en toevoegen als bijlage aan 
de Gedragscode integriteit AB WDODelta; 
2. mw. A. Hanse te benoemen als Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor bestuursleden; 
3. dhr. B. Abbing te benoemen als Contactpersoon voor klokkenluiders voor bestuursleden. 

Conform 

5D Terugkoppeling 
resultaten eerste 
landelijke Wettelijke 
Beoordeling primaire 
waterkeringen 
WDODelta. 

Het AB besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de eerste landelijke Wettelijke Beoordeling voor de primaire 
waterkeringen van WDODelta. 
2. Voor het publiceren van deze resultaten aan te sluiten bij de landelijke kernboodschap en 
communicatiestrategie. 
 

Conform 

6 Concept besluitenlijst 
d.d. 29 november 2022 
plus actielijst 

Het AB besluit:  
De besluitenlijst van de AB-vergadering van 29 november gewijzigd vast te stellen. 
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De heer Gernaat meldt dat de fractie Ongebouwd mede-indiener was van de motie “Keuzes maken om de 
kosten voor onze inwoners betaalbaar te houden”. De voorzitter geeft aan dat dit niet in de motie wordt 
opgenomen, wel in de besluitenlijst. 
 
De actielijst ongewijzigd vast te stellen. 
 
De heer Odink geeft de reactie van het DB weer op de motie “Keuzes maken om de kosten voor onze 
inwoners betaalbaar te houden” die de vorige  vergadering is ingediend: 
Het DB begrijpt het geschetste gevoelen van het AB. En is van mening dat de motie betrokken dient te 
worden bij de komende coalitieonderhandeling. Het huidige DB zet zich in aanloop van de verkiezingen in 
op een beleidsarme begrotingsbrief. De huidige wens van het zittend DB zegt niets over de wens van het 
toekomstige DB. Daarom acht het DB het verstandig dit onderdeel te laten zijn de komende 
coalitiebesprekingen. 

 

7 Ingekomen stukken 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 of dit wordt meegenomen in het 
hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Portefeuillehouder de heer Odink zegt toe hier schriftelijke op terug te komen. 

 

8 Rondvraag: De heer Hooch Antink informeert naar de mogelijke rol en verantwoordelijkheid van het waterschap bij 
bestrijding van een rattenplaag in Tiendeveen bij een grote duiker met stilstaand water en hoe het contact 
hierover is met de gemeente Hoogeveen. 
 
Portefeuillehouder de heer Wijnen geeft aan dat het een stedelijk water vraag betreft en dat hier schriftelijk 
op terug wordt gekomen. 
 
15:20 uur einde vergadering. 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 31 januari 2023 
 
De secretaris,    De voorzitter, 


