Definitieve openbare besluitenlijst van de vergadering van het
dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse
Nr. Z/21/044968-195718
Datum:
3 mei 2022
(vastgesteld in DB-vergadering 17 mei 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)
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Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 9 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
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Concept-besluitenlijst d.d. 19 april 2022 en actielijst plus bestuurlijke planning
Het DB besluit:
1. Concept besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen
2. Concept actielijst ongewijzigd vast te stellen
3. Planning informele DB's gewijzigd/ongewijzigd vast te stellen
4. Planning DB en AB vergaderingen gewijzigd/ongewijzigd vast te stellen
5. Planning Deltabijeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen.
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HAMERSTUKKEN

3.A

Aanwijzen contactpersoon Wet open overheid (Woo)
Het DB besluit:
Voorgesteld wordt om mevrouw J. Spin, medewerker facilitaire zaken, aan te wijzen als
contactpersoon Wet open overheid voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta als
bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid.
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4.A

BESPREEKSTUKKEN
Financiering muskusrattenbestrijding
Het DB besluit:
In te stemmen met het voorstel dat wordt gedaan in de ledenraadvergadering van juni
2022 met betrekking tot de financiering muskusrattenbestrijding. Het advies bevat de
volgende componenten:
a. Breng alleen de meerkosten van de grensbewaking onder in de solidariteit;
b. Verdeel de kosten voor de grensbewaking volgens een verdeelsleutel die
bestaat uit 50% naar rato van de WOZ-waarde en 50% gelijkelijk verdeeld
wordt over de waterschappen;
c. Voer de solidariteitsfinanciering in drie stappen in: 25% in 2023, 50% in 2027
en 100% in 2031;
d. Verdeel de huidige landelijke kosten en de kosten voor de beverratten ook
volgens de nieuwe verdeelsleutel en kies voor invoering daarvan in één keer in
2027;
e. Evalueer de invoering van de nieuwe solidariteit twee jaar voor een volgende
stapsgewijze verhoging, dus in 2025 en 2029, en bekijk of bijstelling nodig is.
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Vervolg WOM project Lierder-en Molenbroekerpolder
Het DB besluit:
Het WOM project Lierder- en Molenbroekerpolder stop te zetten, gezien het feit dat we
voldoen aan de norm van 5% uit de NBW.

