
 

 

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

 
Nr. Z/21/044968-209746 

Datum: 18 oktober 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 1 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). 
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Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de agenda om 9.00 uur. De stukken bij agendapunt 3b schuiven 

door naar een andere vergadering i.v.m. uitstel van de omgevingswet.  
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Concept-besluitenlijst d.d. 4 oktober 2022 en actielijst 

 

Het DB besluit: 

1. Concept besluitenlijst gewijzigd vast te stellen. 

2. Actielijst ongewijzigd vast te stellen. 
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HAMERSTUKKEN 

 

3.A 

 

Voortzetten lidmaatschap Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe 

 

Het DB besluit: 
1. Het lidmaatschap van de Gebiedscorporatie Zuidwest Drenthe te verlengen 

met een termijn van drie jaren. 
2. Gedurende deze periode van drie jaren jaarlijks 5.000,-- contributie uit te 

betalen aan de Gebiedscorporatie Zuidwest Drenthe. 
 

3.B 

 

Waterschapsverordening en onderhoudsverordening na inspraak 

 

Door het uitstel van de inwerkingtreding van de omgevingswet naar 1 juli 2023, schuift 

dit agendapunt door. Op verzoek van Marion Wichard wordt navraag gedaan of 

aanpassing van beleidsregels aandacht verdient.  

 

3.C 

 

Alternatief voorstel Groeiplan Watertechnologie (Nationaal Groeifonds) 

 

Het DB besluit: 
1. kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen inzake Groeiplan 

Watertechnologie d.d. oktober 2022; 
2. om te blijven deelnemen aan het consortium van het Groeiplan 

Watertechnologie; 
3. om vooralsnog geen projecten in te dienen in de eerste fase van het Groeiplan 

Watertechnologie; 
4. het algemeen bestuur te informeren middels bijgevoegde brief (bijlage 1). 

 

 

3.D Gunning Raamovereenkomst gemalen en stuwen 2023- 2026 
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Het DB besluit:  
1. Over te gaan tot gunning van de “Raamovereenkomsten Gemalen en Stuwen” 

aan Dubbink Vriezenveen BV, Van Heteren Weg- en Waterbouw en Pannekoek 
GWW BV. 

2. In te stemmen met machtiging door de dijkgraaf van Hans Pereboom tot 
ondertekening van deze raamovereenkomsten.  

 

3.E 

 

Overname beheerobjecten Olde Maten 

 

Het DB besluit: 
Vast te houden aan het standpunt dat WDODelta de Ecopassage Conradsweg en 
Faunapassage Zwartekloosterweg niet overneemt.  
 

3.F 

 

Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, fase 4 stuurgroep 24 oktober 2022 

 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van het ontwikkelprogramma Regionale Sponsstrategie en 

het ontwikkelpad van de verstedelijkingsstrategie. 
2. De portefeuillehouder mee te geven in de stuurgroep dat:  

a) De Waterschappen (WDODelta, Vechtstromen, Zuiderzeeland en Vallei en 
Veluwe) instemmen met de ingezette lijn voor de programmaplannen en 
benadrukken dat in elk van de programmaplannen water en klimaat volwaardig 
moet worden meegenomen. 
b) We verwachten dat de provincies een regierol pakken en samen met de 
waterschappen daarbij borgen dat water en bodem sturend in de 
programmaplannen wordt meegenomen. 

 

3.G 

 

Afwijken van het inkoopbeleid voor de certificering en contractvorming van 

groen gas  

 

Het DB besluit: 
1. In afwijking van het inkoopbeleid, één op één opdracht te verlenen aan Erik 

Knol Adviseur milieu- en procestechnologie voor de certificering van de groen 
gas installatie (NTA8080) en de contractvorming voor de verkoop van groen 
gas Echten, onder voorbehoud van het AB besluit over de sliblijn Echten op 1 
november. 

2. De financiële gevolgen van het extern inhuren van deze expertise in 2023 en 
2024 mee te nemen in het AB voorstel over de sliblijn Echten. 
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BESPREEKSTUKKEN 

 

4.A 

 

Sliblijn Echten: Kostenbewust investeren in veilig en duurzaam 

 

Het AB voor te stellen: 
1. Een realisatiekrediet van € 51,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de 

realisatie van de slibgistings- en groen gasinstallatie op rwzi Echten en de 
extra kapitaallasten te verwerken in de meerjarenraming 2023-2026. 
Het jaarlijkse voordeel in de exploitatie voor de slibgisting en groen 
gasinstallatie van € 185.000 (opbrengsten minus formatie, beheer en 
onderhoud) op te nemen in de meerjarenraming 2023-2026.  

2. Een CO2 afvanginstallatie te realiseren bij de groen gasinstallatie op rwzi 
Echten en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 0,6 miljoen beschikbaar te 
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stellen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien te verwerken in de 
meerjarenraming 2023-2026 en het uitvoeringsproject (raming €3,5 miljoen) als 
voorgenomen investering op te nemen in de meerjarenraming 2023-2026.   

3. De bevoegdheden voor de verkoop van (fysiek) gas, de groencertificaten en 
CO2 aan het Dagelijks Bestuur te mandateren en kennis te nemen van de wijze 
van verkoop. 

 

4.B 

 

Scope WOM project Vledder en Wapserveense Aa onderdeel Wapserveense Aa/ 

Kwasloot en kredietaanvraag verkenning 

 

Het DB besluit: 
Via bijgaand voorstel aan het AB voor te stellen: 
1. De scope van de verkenning van het WOM-project Vledder en Wapserveense Aa - 

in aanvulling op de KRW-opgave - te verbreden met  
a. verbetering vispasseerbaarheid stuw de Driesprong;  
b. ZON-maatregelen Zekte/Slingergrup; 
c. baggeren; 
d. aanpak slechte beschoeiing en  
e. oplossing knelpunten aanvoerleiding bij inlaat Wittelte. 

2. In verband daarmee  
a. een krediet beschikbaar te stellen voor de verkenning van € 0,255 mln. wat een 

extra kapitaallast geeft van circa €5.000; 
b. in de meerjarenraming de raming voor de verkenning en planuitwerking te 

verhogen van € 0,450 mln. tot € 0,610 mln.  
3. De realisatie van de ZON-maatregelen Zekte/Slingergrup afhankelijk te stellen van 

externe financiering. 
 

4.C 

 

Kredietaanvraag planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst 

 

Het DB besluit: 
het AB voor te stellen om een krediet te verstrekken voor de Planuitwerkingsfase 
IJsselwerken Zwolle-Olst en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen. 

 

4.D 

 

Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. de begroting 

 

Het DB besluit: 
Aan het AB voor te stellen kennis te nemen van het Overzicht besluitvorming met 
financiële consequenties t.o.v. begroting (AB vergadering november 2022). 
 

4.E 

 

Concept agenda AB-vergadering 1 november 2022 

 

De concept-agenda AB gewijzigd vast te stellen. 

 

 


