
 

 

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

 
Nr. Z/21/044968-213320 

Datum: 29 november 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 13 december 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 de vergadering even na 9.00 uur. Aan de agenda wordt punt 3 H 

als bespreekstuk ingebracht. De rest van de agenda is conform. 
 

2 

 

Concept-besluitenlijst d.d. 15 november 2022 en actielijst 

 

Het DB besluit 
1. Concept besluitenlijst 15 november 2022 gewijzigd vast te stellen. 

2. Concept actielijst gewijzigd vast te stellen. 

 

3 

 

HAMERSTUKKEN 

 

3.A 

 

Gedragscode privacy bestuur 

 

Het DB besluit: 

1. het AB voor te stellen om akkoord te gaan met de gedragscode privacy bestuur 

WDODelta en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen. 

 

3.B 

 

Nadere afspraken integriteit bestuursleden 

 

Het DB besluit aan het AB voor te stellen: 

1. Bijgaande afspraken over uitvoering van het integriteitsbeleid vast te stellen en 

toevoegen als bijlage aan de Gedragscode integriteit AB WDODelta; 

2. mw. A. Hanse benoemen als Vertrouwenspersoon ongewenste 

omgangsvormen voor bestuursleden; 

3. dhr. B. Abbing benoemen als Contactpersoon voor klokkenluiders voor 

bestuursleden. 
 

3.C 

 

Update basisinventarisatie waterschapserfgoed 

 

Het DB besluit: 

1. Het AB te informeren over de stand van zaken inventarisatie 

waterschapserfgoed middels bijgevoegde brief. 

 

 

 

3.D Kwijtscheldingsverordening 2023 
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Het DB besluit: 

1. Het AB voor te stellen de Kwijtscheldingsverordening Waterschap Drents 

Overijsselse Delta 2023 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 

1 januari 2023. 

 

3.E 

 

Terugkoppeling resultaten eerste landelijke wettelijke beoordeling primaire 

waterkeringen WDODelta 

 

Het DB besluit: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de eerste landelijke Wettelijke 
Beoordeling voor de primaire waterkeringen van WDODelta. 

2. Het AB kennis te laten nemen van deze resultaten. 
3. Het AB voor te stellen voor het publiceren van deze resultaten aan te sluiten bij 

de landelijke kernboodschap en communicatiestrategie. 
 

3.F 

 

Gebiedsvisie Zwolle, Staphorst, Dalfsen, Zwartewaterland 

 

Het DB besluit: 

1. De startnotitie voor het opstellen van een ‘Gebiedsvisie Zwolle, Staphorst, 

Dalfsen, Zwartewaterland’ vast te stellen. 

  

3.G 

 

Grondruil ten behoeve van het project Steenwetering 

 

Het DB besluit: 

1. Instemmen met een grondruil waarbij het perceel kadastraal bekend ZLE00 

sectie X nummer 00042 uit de grondbank wordt ingebracht en van het perceel 

ZLE00 sectie X nummer 00041 een oppervlakte van 00.44.45 ha wordt 

toebedeeld aan het waterschap met als doel de aanleg van een 

natuurvriendelijke oever (KRW) langs de Bouwmansleiding (lengte ongeveer 

950 m) in het kader van het project Steenwetering mogelijk te maken.   

 

4 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 

4.A 

 

Ontwerpprojectplan Vechterweerd Noord fase 2 

 

Het DB besluit 

1. het Projectplan Vechterweerd Noord Fase 2 in ontwerp vast te stellen en deze 

voor inspraak ter inzage te leggen. 

 

4.B 

 

Reactie op de houtskoolschets voor het Provinciaal Programma Landelijk 

Gebied in Overijssel 

 

Het DB besluit  
1. bijgevoegde brief met daarin onze reactie op de houtskoolschets Provinciaal 

Programma Landelijk Gebied Overijssel vast te stellen en aan Gedeputeerde 
Staten van Overijssel te sturen.  

 



Pagina   3 van 3 

 

4.C 

 

Overdracht stedelijk water Kloosterveen Assen 

 

Het DB besluit: 
1. Het AB middels bijgevoegd AB voorstel voor te stellen om: 

a. Het beheer en onderhoud stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen 
te Assen over te nemen volgens bijgevoegd overdrachtsdocument; 

b. Er mee in te stemmen dat het krediet dat reeds beschikbaar is gesteld 
voor de overname van stedelijk water in Steenwijkerland wordt ingezet 
voor de aanschaf van een amfibievoertuig in plaats van de aanleg van 
maaibootinlaatplaatsen  

c. Een krediet van € 100.000 voor de aanpassing van de waterinlaat 
Asserwijk beschikbaar te stellen en na realisatie 50% van de kosten te 
verrekenen met de gemeente. 

2. Dagelijks Bestuurslid J.C.G Wijnen te machtigen om, bij een positief besluit 
door het AB, namens het waterschap het overdrachtsdocument te 
ondertekenen. 

 

4.D 

 

Concept agenda AB vergadering 13 december 2022 

 

Het DB besluit 

1. De concept-agenda AB vergadering 13 december 2022 ongewijzigd vast te 

stellen.  

 

4.E 

 

Onderhandelaarsakkoord CAO  

 

Het DB besluit: 

1. In te stemmen met bijgaand onderhandelaarsresultaat CAO Werken voor 

waterschappen 2023. 

 

 


