
 

 

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

 
Nr. Z/21/044968-199251 

Datum: 28 juni 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 12 juli 2022) 

Tijd: 09.00-13.00 uur 

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

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

(besluitenlijst). Hans Pereboom sluit iets later aan. 

  

1 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent om 9 uur de vergadering. De agenda wordt aangepast vastgesteld.  
Er wordt kort stil gestaan bij de demonstraties van de agrarische sector. 

2 

 

Concept-besluitenlijsten d.d. 14 en 21 juni en actielijst plus bestuurlijke planning 

 

Het DB besluit: 

1.Concept besluitenlijst 14 juni wordt ongewijzigd vastgesteld 

2. Concept besluitenlijst 21 juni wordt gewijzigd vastgesteld 

3. Concept actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

4. Planning informele DB's wordt ongewijzigd vastgesteld 
5. Planning DB en AB vergaderingen wordt ongewijzigd vastgesteld 
6. Planning Deltabijeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen. 

 

  
3 

 

HAMERSTUKKEN 
 

3.A 

 

Beleidsregel subsidieverlening Recreatief gebruik Genieten van water 

 

Het DB besluit: 
1. De “Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening 

Genieten van water 2022- 2027” vast te stellen; 
2. De tekst van het aanvraag- en vaststellingsformulier vast te stellen; 
3. Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken te mandateren 

tot het organiseren van het proces en het beslissen op aanvragen van 
subsidies als bedoeld in de onder 1 genoemde beleidsregel. 

4. De subsidieregeling ter informatie aan het AB te sturen. 
 

  
3.B 

 

Afwijken van het inkoopbeleid voor hosting van de applicatie voor maaibeheer 

 

Het DB besluit: 

In afwijking van het inkoopbeleid, de hosting van de applicatie voor maaibeheer (Gisib) 

één op één in te kopen bij de leverancier van deze applicatie ‘DG Groep’. 

 
 

3.C 

 

Waterschapszorg: definitief vaststellen legger deelgebied 17, inclusief 

reactienota, en in ontwerp vaststellen legger deelgebieden 18 en 19 

 

Het DB besluit om in het kader van Waterschapszorg:  

1. De reactienota zienswijzen van deelgebied 17 (Zuidwolde) vast te stellen; 
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2. De legger van deelgebied 17 (Zuidwolde) vast te stellen en in werking te laten 

treden op 1 januari 2023; 
3. De gewijzigde legger voor deelgebieden 18 (Nieuwleusen) en 19 (Dalfsen) in 

ontwerp vast te stellen. 
 

  
3.D 

 

Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht (2023-2026) 

 

Het DB besluit: 

1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht 

2023-2026’. 

2. Portefeuillehouder dhr. B Breunissen te mandateren om de 

‘Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor de Vecht 2023-2026’ later in 2022 

namens het waterschap te ondertekenen. 

3.  
 

3.E 

 

Bestuurlijke vaststelling resultaten wettelijke beoordeling normtrajecten 10-1 en 

53-1 

 

Het DB besluit: 

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Wettelijke beoordeling van het 
normtraject 10-1 en 53-1. 

2. De uitkomst van de beoordelingen vast te stellen en de vaststellingsbrief te 
ondertekenen 

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

  
3.F 

 

Overeenkomst met Scania voor gebruik grond HWBP-project Stadsdijken Zwolle 

 

Het DB besluit: 

Tot het aangaan en tekenen van een overeenkomst met Scania voor het vestigen van 

een opstalrecht met kwalitatieve verplichting en voor het tijdelijk gebruik van gronden 

ten behoeve van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle (HWBP).  

 

  
4 

 

BESPREEKSTUKKEN 
 

4.A 

 

Mogelijkheden verbod vislood 

 

Op grond van de voor- en nadelen van de in dit voorstel beschreven alternatieven 
besluit het DB:  
1. Vooralsnog geen specifiek verbod op het gebruik van vislood op te nemen in onze 

waterschapsverordening of onze huurovereenkomsten met 
hengelsportverenigingen en -federaties. 

2. Onder de Omgevingswet het gebruik van vislood, in overeenstemming met het 
landelijk beleid, onder de zorgplicht van de ontwerp waterschapverordening te laten 
vallen.  

3. Niet actief te gaan handhaven op het gebruik van vislood maar voor ons beleid voor 
de uitfasering van vislood aan te sluiten bij de ambities en maatregelen uit de 
concept Bestuurlijke Overeenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024. 

4. De komende jaren de ontwikkelingen rond het aangekondigde Europees verbod en 
een eventueel nationaal verbod te volgen en bij uitblijven van resultaat het beleid te 
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heroverwegen. 
5. Binnen het bestuurlijk overleg met de hengelsportfederaties ons beleid onder de 

aandacht te blijven brengen. 

 
 

4.B 

 

Afwijking inkoopbeleid restauratie Stenendijk Hasselt 

 

Het DB besluit: 
Voor het toezicht op de restauratiewerkzaamheden van de Stenendijk te Hasselt in 
afwijking van het inkoopbeleid te kiezen voor een 1 op 1 gunning aan BBM voor een 
bedrag van € 104.000,-. 
  

4.C 

 

Voorkeursalternatief WOM-project Domeinweg 

 

Het DB besluit  
1. alternatief 2 ‘Bergen waar kan, afwentelen waar moet’ vast te stellen als 

voorkeursalternatief WOM-project Domeinweg; 
2. gelijktijdig met de verdere uitwerking en uitvoering van dit voorkeursalternatief de 

geconstateerde knelpunten beheer en onderhoud aan te pakken en hiertoe in 
de meerjarenraming en planuitwerking een extra reservering op te nemen van 
€ 0,8 miljoen 

3. een krediet van € 275.000 te verstrekken voor de planuitwerking van het project en 
dit krediet toe te voegen aan het reeds bestaand krediet voor planuitwerkingen 
van WOM-projecten. 

 
 

 

  


