
Agenda Delta bijeenkomst AB 
Datum 04-10-2018 

Tijd 13:30 - 16:30 

Locatie Zaal AB (plenaire sessie) en deelsessies in zalen IJssel en Weerribben 

Voorzitter Herman Dijk 

Omschrijving U wordt uitgenodigd voor deze Deltabijeenkomst die bestaat uit 1 plenaire 
sessie en 2 deelsessies. Er worden in totaal 6 onderwerpen behandeld. Het 
programma bij sessie A is voor u allen plenair. Voor de sessies B en C maakt 
u een keuze uit 2 onderwerpen (die tegelijk worden behandeld). Bij 
uitzondering start deze bijeenkomst om 13:30 uur (i.p.v. 19:30 uur). 
Aansluitend aan de bijeenkomst vindt het fractievoorzittersoverleg plaats in 
zaal IJssel om 16.30 uur. 

 

  

1 
 

Sessie A: 13.30 - 15.00 uur (plenair voor allen, AB zaal) 

2 
13:30 

Opening en mededelingen 

3 
13:35 

HWBP project Zwolle-Olst 

In de Deltabijeenkomst op 8 maart 2018 bent u geïnformeerd over de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau inclusief Kansrijke Alternatieven met gastspreker 
Piet Zoon over het omgevingsproces. In deze deltabijeenkomst wordt kort 
ingegaan op de stand van zaken en actualiteit van het HWBP programma. 
Daarna geven Siebrand Bootsma en Margreet Krol een nadere toelichting over 
de stand van zaken van het project Zwolle-Olst. Tot slot is er een interactief 
gedeelte waarin u aan verschillende thematafels nader in gesprek kunt gaan 
met de leden van het projectteam over de omgevingsparticipatie, het 
dijkontwerp en het projectmanagement en projectbeheersing. 
 

4 
14:20 

Strategie slibeindverwerking 

Melanie Kuiper informeert u over het thema strategie slibeindverwerking en 
blikt vooruit op de keuzes die gemaakt worden en de komende bestuurlijke 
besluitvormingsmomenten. 
 

5 
15:00 

Korte pauze en wissel van zaal 

Het volgende programma onderdeel start om 15.15 uur. Hiervoor kunt u een 
keuze maken uit 2 onderwerpen: waterschapserfgoed (in zaal Weerribben) of 
Inkoop en aanbesteden (in zaal IJssel). 
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6 
15:15 

Sessie B: 15.15 - 15.45 uur (2 parallele sessies, u maakt een keuze voor 1 
sessie) 

7 
 

Waterschapserfgoed (voorzitter Herman Odink, zaal Weerribben, 15.15 - 15.45 
uur) 

Rolf van Toorn informeert u over het thema Waterschapserfgoed en blikt 
vooruit op de komende besluitvormingsmomenten. 
 

8 
 

Inkoop en aanbesteden (voorzitter Karst Spijkervet, zaal IJssel, 15.15 - 15.45 
uur) 

De auditcommissie van het Algemeen Bestuur heeft aan het Dagelijks Bestuur 
voorgesteld het interne aanbestedingsbeleid en de controle hierop te 
agenderen voor een Deltabijeenkomst, zodat alle AB-leden met betrekking tot 
dit onderwerp geïnformeerd kunnen worden. Natasja Bergen en Lisanne 
Nagtegaal geven hierover een presentatie. 
 

9 
15:45 

Korte pauze en wissel van zaal 

Het volgende programma onderdeel start om 15.55 uur. Hiervoor kunt u een 
keuze maken uit 2 onderwerpen: Het Waterschapshuis (in zaal Weerribben) of 
Normeringssystematiek waterkeringen (in zaal IJssel). 
 

10 
15:55 

Sessie C: 15.55 - 16.25 uur (2 parallele sessies, u maakt een keuze voor 1 
sessie) 

11 
 

Het Waterschapshuis (voorzitter Herman Odink, zaal Weerribben, 15.55 - 
16.25 uur) 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 april 2018 zijn de 
actualisatie Begroting Het Waterschapshuis 2018 en concept begroting 2019 
besproken. Naar aanleiding daarvan wordt u in deze bijeenkomst door Jan 
Steenbergen nader geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent Het 
Waterschapshuis, het Koersplan 'Wijzer naar 2020' en is er gelegenheid voor 
vragen. 
 

12 
 

Normeringssystematiek waterkeringen (voorzitter Herman Dijk, zaal IJssel, 
15.55 - 16.25 uur) 

Jacques Esenkbrink en Toin Lambrechts geven een toelichting over de 
aanwijzing en normeringssystematiek voor de waterkeringen in ons 
beheergebied. 
 

13 
16:25 

Sluiting en aansluitend fractievoorzittersoverleg in zaal IJssel om 16.30 uur 

 


