
 

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
Nr. Z/21/044968-193622 

Datum: 5 april 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 19 april 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) 

  

01 Opening en vaststelling agenda 

Enkele hamerstukken worden uitgebreider besproken. De bespreking van de concept-

agenda AB wordt als laatste bespreekpunt geagendeerd. 

  
02 Concept-besluitenlijst d.d. en actielijst plus bestuursplanning 

 

Het DB besluit: 

1. Concept besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

2. Concept actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld 

3. Planning informele DB's wordt ongewijzigd vastgesteld 

4. Planning DB en AB vergaderingen wordt ongewijzigd vastgesteld 

5. Planning Deltabijeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen 
Wichard weten bij de vergadering van de UvW te willen aansluiten, indien gewenst.  

 

03 HAMERSTUKKEN 

 

03.A Waterbeheer en samenwerking met college en gemeenteraden n.a.v. 

gemeenteraadsverkiezingen 

 

Het DB besluit:  

1. In te stemmen met het voorstel om de nieuwe portefeuillehouders voor water en 
duurzaamheid & energie uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek en de 
raadsleden voor een “waterexcursie” in de gemeente. 

2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde brieven aan de colleges van B&W 
en de raadsleden in ons werkgebied. 

3. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder voor het doen van eventuele 
aanpassingen in de brieven naar aanleiding van de bespreking in het DB of voor 
zover deze uit het oogpunt van relatiebeheer wenselijk zijn.  

 

03.B Bestuurlijke vastlegging resultaten Wettelijke beoordeling normtraject 10-3 

 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de beoordeling over normtraject 10-3. 
2. Het vaststellen van de uitkomst van de beoordeling door het ondertekenen van de 

vaststellingsbrief. 
3. Het aan de ILT aanbieden van de vaststellingsbrief. 
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03.C Bestuursovereenkomst Haarvaten op Peil 

 

Het DB besluit 
1. De bestuursovereenkomst ‘Haarvaten op Peil’ (HOP), zoals weergegeven in 

bijlage 1, aan te gaan.  
2. Portefeuillehouder Hans Pereboom te mandateren om de overeenkomst namens 

het dagelijks bestuur te ondertekenen  
3. In de hardheidsclausule op te nemen dat de afgevaardigde die namens WDODelta 

zitting heeft in het HOP Kernteam, een akkoord van de betreffende 
portefeuillehouder nodig heeft voor besluitvorming over incidentele afwijkingen van 
deze overeenkomst.  

 

03.D Samenwerkingsovereenkomst NOVI-gebied Regio Zwolle 

 
Het DB besluit: 
1. De Samenwerkingsovereenkomst NOVI-gebied Regio Zwolle te ondertekenen. 
2. Directielid David van Raalten te machtigen tot ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

03.E Concept agenda AB-vergadering 19 april 2022 

 

Het DB besluit: 

De agenda voor het AB gewijzigd vast te stellen. 

 

03.F Stand van zaken invasieve soorten 2021 

 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van invasieve soorten binnen WDODelta 

en het maatregelenpakket; 
2. Het AB over de stand van zaken van de bestrijding van invasieve exoten in relatie 

tot stedelijk water te informeren met bijgevoegde brief en daarvan de tekst vast te 
stellen; 

3. De problematiek rondom invasieve soorten onder de aandacht te brengen in de 
bestuurlijke contacten met provincie Overijssel en provincie Drenthe. 

 

03.G Voorkeursvariant Vechterweerd-Noord 

 

Het DB besluit: 

De variant ‘Realisatie wateraanvoer met bestaande (legger)watergang’ vast te stellen 

als voorkeursvariant voor Vechterweerd-Noord. 

 

04 BESPREEKSTUKKEN 

 

04.A Werkplan/Onderzoeksplan Concerncontrol 2022 

 
Het DB besluit: 

1. Kennis te nemen van het Werkplan Concerncontrol; 
2. Het Onderzoeksplan Concerncontrol vast te stellen; 
3. Een Artikel 109a Onderzoek uit te laten voeren door de Concerncontroller; 
4. Als onderzoeksonderwerp te kiezen: Invoering Unie van Waterschappen-besluiten 

binnen WDODelta; 
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5. Kennis te nemen van de bijgevoegde uitwerkte onderzoeksvraag;  
6. De onderzoeksopzet voor het Artikel 109a Onderzoek vast te stellen; 
7. De bijgevoegde brief aan het AB vast te stellen; 
8. Dat de Concerncontroller Q4 2022 een geactualiseerd controllerstatuut aan het DB 

aanbiedt. 
 

04.B Procesvoorstel invoering Rekenkamer 

 

Het DB besluit: 

1. Aan het AB voor te stellen: 
a. Het ‘procesvoorstel invoering rekenkamer’ vast te stellen; 
b. Een ‘voorbereidingscommissie invoering rekenkamer’ in te stellen; 
c. Uit zowel DB als Auditcommissie 2 leden (totaal 4) van deze commissie aan te 

wijzen, zijnde: 
- Dhr. D.S. Schoonman 
- Dhr. K.H. Odink 
- Dhr. J. Van Oorschot  
- Dhr. E. Leeuw 

2. De dijkgraaf aan te wijzen als portefeuillehouder m.b.t. de rekenkamer. 

 

04.C Evaluatie Recreatief gebruik 'Genieten van water' 

 

Het DB besluit: 

1. De Evaluatie en het achtergronddocument recreatief gebruik “Genieten van water “ 
vast te stellen 

2. Aan het AB voor te stellen: 
1. Het beleid voor recreatief gebruik voort te zetten; 
2. Met als bijzondere aandachtspunten: 

a) De locaties waar het waterschap recreatief gebruik actief faciliteert nader uit 
te werken (welke locaties, welke inspanning levert het waterschap met de 
omgeving); 

b) Het budget voor de subsidieregeling “Genieten van water” (€ 50.000 per 
jaar) te handhaven tot 2027 

c) Aan te sluiten bij convenanten tussen terreinbeherende organisaties 
rondom de handhaving o.a. in de provincie Drenthe en daartoe bijgevoegd 
AB-voorstel vast te stellen. 

 

04.D Evaluatie IBOOM 

 

Het DB besluit: 

1. Het evaluatierappoort beleid Inrichting Beheer en Onderhoud op Maat vast te 

stellen 

2. Door middel van bijgaand voorstel aan het AB voorstellen: 

1. Het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud op Maat voort te zetten; 

2. Met als bijzondere aandachtspunten: 

a. de bestaande vergoedingsregelingen binnen IBOOM voort te zetten; 

b. actief in te blijven zetten op het bieden van mogelijkheden om maaisel in de 

    kleine kringloop toe te passen; 

c. het onderhoud van A-watergangen bij het waterschap te houden. 
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04.E Evaluatie en stand van zaken overdracht stedelijk water 

 

Het DB besluit: 
- De realisatietermijn van de overdracht stedelijk water te verlengen met 2 jaar tot en 

met 2024. 
- Het AB per brief te informeren over de stand van zaken en dit besluit. 

 

04.F Voorschot op realisatiekrediet Echten Groengas+ en circulair 

 

Het AB voor te stellen om: 
€2 miljoen realisatiekrediet ter beschikking te stellen voor planning-kritische 
werkzaamheden op RWZI Echten, vooruitlopend op de aanvraag van het gehele 
realisatiekrediet voor Echten Groen gas+ en Circulair in het najaar van 2022. 
 

04.G Aanvullend krediet (3e tranche) zonnepanelen op RWZI-locaties en daken 

 

Aangehouden.  
NB dit besluitpunt vervalt in de concept-besluitenlijst die geagendeerd wordt op 19/4. 
 

04.H Aanpassen watergang De Beek IJsselmuiden 

 
Het DB besluit: 
1. De variant ‘stalen damwand’ vast te stellen als voorkeursvariant voor het 

grootonderhoud aan de Beek te IJsselmuiden. 
2. Het Algemeen Bestuur middels bijgevoegd bestuursvoorstel te vragen een 

realisatiekrediet beschikbaar te stellen van € 996.000. 
3. Een financiële bijdrage van € 220.000, - beschikbaar te stellen aan de gemeente 

Kampen voor de klimaatbestendige inrichting van IJsselmuiden en dit naar 
gemeente te bevestigen middels bijgevoegde brief. 

 

04.I Beantwoording AB-vragen riooloverstorten en Waterkwaliteitsspoor 

 

Het DB besluit: 
1. Het AB met bijgevoegde brief en notitie te informeren over de (aanpak van de) 

problematiek rond riooloverstorten en de uitvoering van het Waterkwaliteitsspoor. 
2. Na afronding van het Uitvoeringsprogramma Waterkwaliteitsspoor de aanpak van 

riooloverstorten voort te zetten met maatwerkaanpak binnen de uitgangspunten van 
de Kadernota Stedelijk Water. 

 

04.J Terugblik AB-vergadering 22 maart 2022 

 

 


