
 

 

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

 
Nr. Z/21/044968-212092 

Datum: 15 november 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 29 november 2022) 

Tijd: 09.00 – 13.00 uur 

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, 

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

(besluitenlijst) 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent even na 9.00 uur de vergadering. Agendapunt 4c wordt 

toegevoegd.  
 

2 

 

Concept-besluitenlijsten d.d. 1 november 2022 en ingelaste DB 8 november 

2022 en actielijst 

 

Het DB besluit 
1. Concept besluitenlijst 1 november 2022 gewijzigd vast te stellen. 

2. Concept besluitenlijst ingelaste DB 8 november 2022 ongewijzigd vast te stellen. 

3. Concept actielijst gewijzigd vast te stellen.  

 

3 

 

HAMERSTUKKEN 

 

3.A 

 

Heffingsverordeningen 2023 

 

Het DB besluit: 
Aan het algemeen bestuur voor te stellen om de volgende heffingsverordeningen vast 
te stellen: 
1. Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023; 
2. Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023; 
3. Verordening zuiveringsheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023. 
 

3.B 

 

Controleprotocol 2022 

 

Het DB besluit: 
Met bijgaand voorstel het controleprotocol accountantscontrole (inclusief bijbehorend 
normenkader) ter vaststelling door te geleiden aan het AB. 
 

3.C 

 

Wijzigingen gemeenschappelijke regeling GBLT 

 

Het DB besluit: 
1. het AB voor te stellen toestemming te verlenen aan het DB om tot wijziging van 

de GR (gemeenschappelijke regeling) GBLT te besluiten en daartoe bijgevoegd 
AB-voorstel vast te stellen; 

2. de GR GBLT, onder voorbehoud van toestemming door het AB, te wijzigen; 
3. het genomen besluit onder lid 2 bekend te maken in het Waterschapsblad en 

toe te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Zwolle, zodat dat college kan overgaan tot bekendmaking van de 
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gewijzigde gemeenschappelijke regeling overeenkomstig artikel 62 (in 
samenhang met artikel 26) van de Wet gemeenschappelijke regelingen’. 

 

3.D 

 

T2-rapportage HWBP 2022 

 

Het DB besluit: 
Kennis te nemen van de voortgangsrapportage HWBP over mei t/m augustus 2022.   

 

3.E 

 

Herziene samenwerkingsovereenkomst Ootmaanlanden Koningsschut 

 

Het DB besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken van het project Ootmaanlanden 
Koningsschut 

2. portefeuillehouder H. Pereboom machtigen voor het ondertekenen van de 
herziene samenwerkingsovereenkomst. 

 

3.F 

 

Interne leidraad recreatief gebruik op waterschapseigendommen 

 

Het DB besluit: 
Een interne leidraad voor recreatief gebruik op waterschapseigendommen 
(bijlage 1) vast te stellen als uitwerking van het aandachtspunt bij de Evaluatie 
Recreatief gebruik ‘Genieten van Water’ (19 april 2022, bijlage 2) 

 
Toelichting: 

Gevraagd is na te gaan welke toezegging is gedaan aan het AB en de vervolgactie 
hierop te laten aansluiten. Mandaat hiertoe wordt gegeven aan Herman Odink. 

Verder conform. 

 

3.G 

 

Bestuurlijke vaststelling resultaten wettelijke beoordeling normtrajecten  

9-2,225, 11-1 en 11-2 

 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Wettelijke Beoordeling van de 

normtrajecten 9-2, 225, 11-1 en 11-2. 
2. De uitkomst van deze beoordelingen vast te stellen door het DB, en de 

vaststellingsbrief te ondertekenen. 
3. De vaststellingsbrief aan te bieden aan de Inspectie Leefomgeving en 

Transport. 
 

3.H 

 

Startnotitie strategie overige veengronden 

 

Het DB besluit: 
1. de startnotitie Strategie Overige Veengronden (SOV) vast te stellen, als basis 

voor het gezamenlijke vervolgproces rondom veenoxidatie in Drenthe, dat als 
bouwsteen kan dienen voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
(PPLG).  

2. Na vaststelling betrokken te willen blijven bij het proces hoe we met 
veenoxidatie in Drenthe om willen gaan. 
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4 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 

4.A 

 

Terugblik AB-vergadering 1 november 2022 (mondeling) 

 

4.B 

 

Concept agenda AB-vergadering 29 november 2022 

 

Het DB besluit: 

de concept-agenda AB vergadering van 29 november 2022 ongewijzigd vast te stellen.  

 

4.C Gezamenlijke verklaring PAS-melders van de gebiedspartijen uit Salland  
 
Het DB besluit: 
Een aanpassing van de tekst van de brief van de Sallandse gebiedspartijen over PAS-
melders aan de minister is noodzakelijk, voordat tot ondertekening kan worden 
overgegaan. De strekking van de gewenste inhoud van het waterschap wordt 

uitgewisseld (zie toelichting). De secretaris-directeur krijgt mandaat voor het opstellen 
en afwikkelen van de reactie aan de stellers van de brief. 
 

 


