
 

 

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

 
Nr. Z/21/044968-199232 

Datum: 14 juni 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 28 juni 2022) 

Tijd: 09.00 – 13.00 uur 

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

Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en 

Marieke Heling (besluitenlijst). 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter staat kort stil bij besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer over de 
geborgde zetels. De agenda wordt conform vastgesteld. 
  

2 

 

Concept-besluitenlijst d.d. 31 mei 2022 en actielijst 

 
Het DB besluit: 
1. Concept besluitenlijst 31 mei wordt ongewijzigd vastgesteld. 
2. Concept actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

HAMERSTUKKEN 

 

3.A 

 

Jeugdwaterschap 

 

Het DB besluit: 
1. Jongeren te blijven betrekken bij het waterschap 
2. Een jeugdbestuurder te werven in de leeftijd 16 – 18 jaar 
3. Het algemeen bestuur hierover te informeren via bijgaande brief. 

 

3.B 

 

Vergaderschema 2023 

 

Het DB besluit: 
1. Het algemeen bestuur voor te stellen het vergaderschema 2023 vast te stellen 

(kolom 3,4,5 en 7 uit de tabel) en hiertoe het bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen 
 

2. Het vergaderschema 2023 voor de Pfo’s en DB-vergaderingen vast te stellen 
(kolom 1,2 en 6). 

 

4 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 

4.A 

 

Consultatiereactie op concept Unie strategienotitie “Op weg naar 

klimaatneutraliteit” 

 

Het DB besluit: 
1. In te stemmen met de consultatiereactie op de concept Uniestrategie “Op weg 

naar klimaatneutraliteit” en daartoe bijgaande brief aan de Unie vast te stellen 
en deze ter informatie te verzenden aan het AB. 

2. De annotatie op de volgende concept eindversie van de Uniestrategie voor 

bespreking in de Uniecommissies op 23 september af te stemmen met M. 
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Wichard (portefeuillehouder; CWE) en H. Wijnen (CWS). In het geval van grote 

redactionele wijziging in de volgende versie, die minder stroken met onze 

huidige opvattingen, de annotatie afstemmen in DB verband. 

 

4.B 

 

Kredietaanvraag Planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst 

 

Het DB besluit het AB voor te stellen om een derde voorschotkrediet te verstrekken 
voor de Planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst. Het bijgevoegd AB-voorstel 
wordt nog aangepast aan de actuele afspraken met de programma-directie HWBP. De 
gesprekken zijn nog gaande. Breun Breunissen krijgt mandaat voor het doorvoeren 
van de tekstaanpassingen.  

 

4.C 

 

Projectplan en uitvoeringskrediet WOM project Nieuwe Wetering Bovenloop 

 

Het voorgelegde besluit wordt aangehouden totdat duidelijkheid bestaat over de 
beschikbaarheid van NPLG-subsidies. Aan de betrokken grondeigenaren kan worden 
gemeld dat de aangeboden prijzen zullen blijven gelden en zo nodig worden 
geïndexeerd.  
 

4.D 

 

Terugblik AB-vergadering 31 mei 2022 (mondeling) 

Er wordt kort terug gekeken op de AB vergadering. 

 

4.E 

 

Concept agenda AB-vergagering 28 juni 2022 

Het DB besluit de concept agenda AB 28 juni 2022 gewijzigd vast te stellen. 

 

 


