Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks
bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nr. Z/21/044968-194716
Datum:
19 april 2022
(vastgesteld in DB-vergadering 3 mei 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)
Afwezig:

1

Hans Pereboom

Opening en vaststelling agenda
In aanloop van de AB-vergadering wordt een enkel bespreekpunt alvast besproken, ter
wille van de voorbereiding ervan.

2

Concept-besluitenlijst d.d. 5 april 2022 en actielijst
Het DB besluit:
1. Concept besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld
2. Concept actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

BESPREEKSTUKKEN

3.A

9:15 uur Informatieveiligheid
De concerncontroller sluit aan bij de behandeling van dit agendapunt.

3.A.1

Resultaten landelijke Audit BIO/AVG plus
Het DB besluit:
- Kennis te nemen van de uitkomsten van de landelijke Audit BIO/AVG;
- Kennis te nemen van de managementreactie van de directie op de bevindingen
en aanbevelingen;
- De secretaris-directeur te vragen het advies van de Concerncontroller te
betrekken bij de vervolgstappen.

3.A.2

Uitkomsten fase 1 project informatieveiligheid en stand van zaken implementatie
AVG
Het DB besluit - de uitkomsten van de integrale BIO/AVG audit in ogenschouw
nemend - om:
- Kennis te nemen van de uitkomsten van fase 1 van het project
informatieveiligheid.
- Kennis te nemen van de bestaande koers m.b.t. de verdere implementatie van
de AVG.

3.B

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek van Stichting Gezond Water om
handhavend optreden
Het DB besluit:
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Het advies van de bezwarencommissie over te nemen, met uitzondering van
de overweging dat een rechtspersoon (zoals een hengelsportvereniging) die
het volgens de commissie in zijn macht heeft een overtreding te voorkomen,
om die reden als overtreder aangemerkt kan worden;
2. Het bezwaar van Stichting Gezond Water (SGW) tegen het besluit van 8
november 2021, kenmerk Z/21/043263-177292, tot afwijzing van het
handhavingsverzoek ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit in stand te laten;
4. De bijgevoegde brief aan bezwaarde te versturen (bijlage 5).
1.

3.C

Voorkeursalternatief WOM-project Steenwetering
Het DB besluit
1. het alternatief ‘KRW doelbereik in Steenwetering en zijwatergangen‘ vast te
stellen als voorkeursalternatief voor het WOM project Steenwetering;
2. de baggeropgave en beheer- en onderhoudsopgave integraal onderdeel uit te
laten maken van het project, gegeven de onderlinge samenhang van de drie
opgaven;
3. het algemeen bestuur middels de begrotingsbrief te vragen de voorgenomen
investering voor de realisatiefase van het WOM project Steenwetering bij te
stellen in de volgende meerjarenraming van € 1,2 naar € 2,8 miljoen (€1,8
miljoen voor KRW, € 0,2 miljoen voor Beheer en onderhoud en € 0,8 miljoen
voor de baggeropgave).

3.D

11:30 - 12:00 uur DB-advies rapport 'Zicht op schuldpositie WDODelta' plus
presentatie door R. Pijpers (adviseur van Thésor) en Bert Mellema
Het DB besluit:
1. Kennis te nemen van:
het rapport “Scenarioanalyse zicht op schuldpositie WDODelta”;
de presentatie “Scenarioanalyse zicht op schuldpositie WDODelta”
2. In te stemmen met het verzenden van het rapport naar het AB en het houden
van de (bijgevoegde) presentatie voor het AB tijdens de Deltabijeenkomst van
26 april a.s.

3.E

Tussentijds informeel bestuurlijk overleg Overijssel (28 april 2022)
Het DB besluit:
1. de agendaonderwerpen en deze als leidraad gebruiken in het informele
bestuurlijk overleg met dhr. Boerman (gedeputeerde Overijssel) 28 april
a.s. vast te stellen;
2. in te stemmen met de invalshoeken per bespreekpunt, zoals beschreven
bij Bijzondere aandachtspunten vast te stellen.

4

HAMERSTUKKEN

4.A

Benoeming leden centraal- en hoofdstembureau
Als leden van het hoofdstembureau (= centraal stembureau) te benoemen:
1. D.S. Schoonman, dijkgraaf (voorzitter op grond van artikel E6a Kieswet)
2. K. Loohuis, burgemeester gemeente Hoogeveen (tevens plaatsvervangend
voorzitter)
3. N. de Lange-Liemburg (projectleider en tweede plv. voorzitter)
4. M. van Rossum (adviseur bestuurszaken)
J. Klooster (adviseur juridische zaken)

Pagina

3 van 3

2. als plaatsvervangende leden te benoemen:
1. H. de Boer (adviseur informatievoorziening)
2. W. Meuleman (adviseur communicatie)
4.B

Waterschapszorg: definitief vaststellen legger deelgebied 16, inclusief
reactienota, en in ontwerp vaststellen legger deelgebied 17
Het DB besluit om in het kader van Waterschapszorg:
1. De reactienota zienswijzen van deelgebied 16 (Haerst-Genne) vast te stellen;
2. De legger van deelgebied 16 (Haerst-Genne) vast te stellen, met inachtneming
van de wijzigingen zoals aangegeven in de reactienota en in werking te laten
treden op 1 januari 2023;
3. De gewijzigde legger voor deelgebied 17 (Zuidwolde) in ontwerp vast te stellen.

4.C

4.D

Voorkeursvariant en voorbereidingskrediet WOM Plaggemars
Het DB besluit:
1. de aanleg van een bekkenpassage (variant B) vast te stellen als
voorkeursvariant ten behoeve van het vispasseer maken van de nevengeul
‘Plaggemars’ langs de Vecht bij Vilsteren;
2. een voorbereidingskrediet van € 90.000 beschikbaar te stellen voor de
planuitwerking van het Water-op-Maat project Plaggemars.
3.
Realisatiekrediet WOM project baggeren Beilervaart & Linthorst-Homankanaal,
stedelijk gebied Beilen
Het DB besluit een krediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor het baggeren
van de Beilervaart & Linthorst-Homankanaal in het stedelijk gebied van Beilen.

4.E

Pilot Energierad Oldenhave
Het DB besluit:
1. De pilot ‘Energierad Oldenhave’ af te ronden;
2. Het AB middels bijgevoegde brief te informeren.

