
 

 

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

 
Nr. Z/21/044968-207406 

Datum: 20 september 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 4 oktober 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 opent even na 9.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 

  
2 

 

Concept-besluitenlijst d.d. 6 september 2022 en actielijst 

 

Het DB besluit: 
1. De concept-besluitenlijst van 6 september 2022 wordt gewijzigd vastgesteld. 

2. De concept-actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 

 

HAMERSTUKKEN 

 

3.A 

 

Provinciaal programma energiestrategie Overijssel 

 

Het DB besluit: 
om bijgevoegde brief te versturen naar de provincie Overijssel met daarin een 
steunbetuiging en de suggestie om in het Provinciaal Programma Energiestrategie 
Overijssel naast duurzame opwek meer nadruk te leggen op besparen en opslag van 
energie en daarmee het elektriciteitsnetwerk meer te ontlasten en een 
toekomstbestendiger energiesysteem in de regio. 
 

3.B 

 

Voorbereiding stuurgroep 22/9/22 Verstedelijkstrategie regio Zwolle Fase 4 

 
Het DB besluit: 
De besluitpunten te herformuleren en het DB advies terug te laten komen in het 
volgend DB t.b.v. de verslaglegging. 
  

3.C 

 

Waterveiligheidsrapportage 2021 

 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de Waterveiligheidsrapportage 2021. 
2. De rapportage met de bijgevoegde aanbiedingsbrief toe te sturen aan het AB. 
3. De rapportage met de bijgevoegde aanbiedingsbrief toe te sturen aan het 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 
 

4 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 

4.A 

 

Beslissing op bezwaar na uitspraak Rechtbank Noord Nederland inzake beroep 

op bezwaar 
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Het DB besluit, met inachtneming van de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland 
van 27 juli 2022, kenmerk LEE 21/3751; 
1. conform het advies van de bezwarencommissie het bezwaar van de heren D., S. 

en R. te Westerbork tegen de vergunning 28 april 2021, kenmerk Z/21/039904, 

gegrond te verklaren; 
2. de vergunning met een aanvulling van de motivering in stand te laten;  
3. de bijgevoegde brief met daarin uw besluit verwoord, aan bezwaarden te versturen 

(bijlage 2); 
4. de bijgevoegde brief met daarin uw besluit verwoord, aan vergunninghouder te 

versturen (bijlage 3).   
 

4.B 

 

Provinciale verkiezingen en ons waterbeheer 

 

Het DB besluit: 
in te stemmen met het versturen van de bijgevoegde flyer en infographic aan de griffies 
van de provincies Drenthe en Overijssel met het verzoek deze door te sturen aan de 
politieke partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen van 15 maart 2023.  

 

 


