
 

 

Definitieve openbare besluitenlijst van de vergadering van het 
dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
Nr. Z/21/044968-208498 

Datum: 4 oktober 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 18 oktober 2022) 

Tijd: 09.00 – 13.00 uur 

Aanwezig: 

 

 

Verhinderd: 

Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans 

Pereboom, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Marieke Heling 

(besluitenlijst). 

Marion Wichard 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent even na 9.00 uur de vergadering. Hij staat er kort bij stil, dat dit de 

laatste vergadering is in aanwezigheid van Breun Breunissen.  

Marion Wichard is met kennisgeving afwezig. De agenda wordt vastgesteld. 
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Concept-besluitenlijst d.d. 20 september 2022 en actielijst plus bestuurlijke 

planning 

 

Het DB besluit: 

1. De concept-besluitenlijst van 20 september ongewijzigd vast te stellen. 

2. De actielijst gewijzigd vast te stellen. 

3. De planning informele DB's ongewijzigd vast te stellen. 

4. De planning DB en AB vergaderingen ongewijzigd vast te stellen. 

5. De planning Deltabijeenkomsten ter kennisname aan te nemen. 
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HAMERSTUKKEN 

 

3.A 

 

Reactie op de notitie reikwijdte en detailniveau Veilige Vecht 

 
Het DB besluit:  

- Kennis te nemen van de binnengekomen reacties en adviezen en de 
beantwoording daarvan op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau als stap in de 
Verkenning van HWBP Veilige Vecht.  

- In te stemmen met de wijzigingen aan het onderzoeksplan zoals voorgesteld 
door provincie Overijssel, commissie voor de m.e.r. en indieners: 

o Explicieter aandacht voor niet wettelijk beschermde natuur 
(biodiversiteit) in het samenstellen en beoordelen van de alternatieven 
voor dijkversterking. 

o Het toevoegen van aanvullende meekoppelkansen voor recreatie in 
Dalfsen.  

- Deze Nota van Antwoord naar Provincie Overijssel te sturen voor vaststelling 
door Gedeputeerde Staten en bekend te maken aan de indieners. 

 

3.B 

 

Overname beheerobjecten Olde Maten 

 

Het DB besluit: 
Het advies aan te houden.   
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3.C 

 

Besluit ontwerp legger wijziging Zwolle Heino, Raalte, Deventer en Vilsteren, 

besluit legger wijziging Nieuwleusen en Dalfsen 

 

Het DB besluit: 

1. De bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen en - met inachtneming 

van de wijzigingen die daaruit voortvloeien ten opzichte van de ontwerplegger -, 

de legger voor de deelgebieden 18 (Nieuwleusen) en 19 (Dalfsen) vast te stellen; 

2. De wijzigingen van de legger voor de deelgebieden 20 (Zwolle), 21 (Vilsteren) en 

22 (Raalte-Deventer) in ontwerp vast te stellen. 

3. Gelijktijdig hiermee ook de legger van het gehele beheergebied van WDODelta ter 

inzage te leggen, zodat de reguliere leggerwijzigingen formeel verwerkt worden. 

 

3.D 

 

Voorbereiding stuurgroep vergadering verstedelijkingsstrategie Zwolle fase 4 

 

Het DB besluit: 
1) Kennis te nemen van de bestuurlijke reacties op verstedelijkingsstrategie 1.0 en 

daaruit volgende tekstuele aanpassingen (bijlage 1). 
2) De portefeuillehouder mee te geven in de stuurgroep dat:  

a) De waterschappen met hun gezamenlijke brief (bijlage 2) de 
verstedelijkingsstrategie hebben onderschreven en aandacht vragen voor:  
i) Het aanbrengen van scherpte van het principe ‘water en bodem sturend’.  
ii) Niet afwentelen van water- en klimaatopgaven in ruimte en tijd, zowel 

lokaal als op systeemniveau. 
iii) Bewustzijn over de verschillen tussen het huidige beleid van de individuele 

waterschappen en het gedeelde toekomstbeeld vanuit de 
verstedelijkingsstrategie.  

Wij ons inzetten om in de verdere uitwerking van de verstedelijkingsstrategie, als 
kennispartner bij te dragen, samen met partners op lokaal, deelstroom en regionaal 
niveau. 

 

3.E 

 

Bestuurlijk overleg provincie Overijssel en Drenthe bestuursrapportage WBP 

verslagjaar 2021 

 

Het DB besluit: 
De ontwerp bestuursrapportage aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vast te stellen en deze te  
verzenden ter voorbereiding van het periodiek bestuurlijk overleg. 
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BESPREEKSTUKKEN 

 

4.A 

 

Agrarische grondwateronttrekkingen (AGO) rondom N2000 in de provincie 

Overijssel 

 

Het DB besluit: 
1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het bestuurlijk overleg d.d. 7 oktober 

(zie bijlage 1) en daarbij:  

• in het bestuurlijk overleg het verlagen van de 300mm-grens te willen verkennen 

• het belang van gelijke regelingen voor provincie Overijssel en provincie 
Drenthe te benadrukken 

2. Kennis te nemen van de achtergrondnotitie (bijlage 2). 
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4.B 

 

Aanvraag voorbereidingskrediet HWBP Verkenning Mastenbroek-IJssel 

 

Het DB besluit: 
- Kennis te nemen van de start van de voorbereidingen van de verkenning 

HWBP Mastenbroek-IJssel; 
- het AB voor te stellen om € 2 mln. krediet beschikbaar te stellen en daartoe 

bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen. 

 

 

 


