
 

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

Datum 24-08-20 (vastgesteld 8 september 2020) 

Tijd 9:00- 13:00 uur 

Aanwezig Piet Zoon (waarnemend dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans 
Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) 

 

01 
 

Opening en vaststelling agenda 
 

Besluit 

De voorzitter, de heer Piet Zoon, opent op maandagmiddag 13.00 uur deze 
vergadering van het dagelijks bestuur. Het is de laatste DB-vergadering in zijn periode 
als waarnemend dijkgraaf van WDODelta. 
 

02 
 

Concept besluitenlijsten DB-vergaderingen 30 juni, 7 en 14 juli plus actielijst 
 

Besluit 

De besluitenlijsten worden, met een tekstaanpassing in het verslag van 14 juli, 
vastgesteld. 
 

 

03 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

03.A 
 

Watervisie 
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. Het AB voor te stellen de reactienota en de Watervisie vast te stellen, en daartoe 
bijgevoegd  AB-voorstel vast te stellen. 
2. De aangepaste Watervisie als platte tekst (met zichtbare wijzigingen) direct ter 
beschikking te  stellen aan het AB met het publiceren van de AB-agenda. 
3. Akkoord te gaan met uitstel van de aanlevering van de opgemaakte Watervisie 
(inclusief foto’s  en figuren) voor het AB tot en met 28 augustus (dit i.v.m. de benodigde 
tijd voor opmaak door de vormgever). 
4. Het persbericht over beslispunt 1 goed te keuren. 
 

 

03.B 
 

Voortgang HWBP Stadsdijken Zwolle  
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van het HWBP en de voortgang m.b.t. het HWBP 
project Stadsdijken  Zwolle. 
2. Naar aanleiding hiervan verder te gaan met het project: afronden ontwerploop 1 
(voorlopig ontwerp) en starten met ontwerploop 2 (detail-ontwerp). 
3. Het algemeen bestuur hierover te informeren met de bijgevoegde brief en een 
aankondiging aan de fractievoorzitters. 
 

 

03.C 
 

Startdocument HWBP Veilige Vecht 
 

Besluit 
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Het DB besluit: 
1. Het startdocument voor de start van de verkenning en het participatietraject van 
HWBP Veilige Vecht vast te stellen. 
2. Het startdocument vrij te geven voor publicatie. 
 

 

03.D 
 

Plan van aanpak, subsidie- en kredietaanvraag HWBP Stenendijk Hasselt 
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. Het Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase HWBP-project Stenendijk Hasselt 
inclusief 
kostenraming vast te stellen ten behoeve van de subsidie-aanvraag. 
2. Bij het HWBP een subsidie voor 90% van de totale geraamde kosten (= € 2.622.901) 
voor de planuitwerkingsfase aan te vragen conform de bijgevoegde aanvraagbrief. 
3. Na ontvangst van de subsidiebeschikking van het HWBP het AB op 20 oktober 2020 
een kredietaanvraag voor te leggen ten behoeve van het resterend benodigde budget 
voor de uitvoering van de planuitwerking Stenendijk Hasselt (10% van de geraamde 
subsidiabele kosten: € 238.000), conform het bijgevoegde concept AB voorstel. 
 

 

03.E 
 

Voorbereidingskrediet planuitwerking HWBP Zwolle-Olst 
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. Het algemeen bestuur voor te stellen een voorbereidingskrediet te verstrekken van € 
10.500.000  voor de start van de Planuitwerking van het HWBP project Dijkversterking 
IJsseldijk Zwolle Olst, bij wijze van voorfinanciering en vooruitlopend op de 
subsidieaanvraag bij het landelijke HWBP. 
2. Hiertoe het bijgevoegde AB-voorstel vast te stellen. 
 

 

03.F 
 

Projectplan en krediet "N307 Roggebot-Kampen; Dijkvakken N11/N11A en 
Uitwateringskanaal" 
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de reactienota. 
2. Bijgaande realisatieovereenkomst voor de realisatie en de financiering van de KRW 
maatregelen te sluiten met de provincies Flevoland en Overijssel en dhr. H.J. 
Pereboom te 
machtigen om namens het DB de realisatieovereenkomst te ondertekenen. 
3. Bijgaande eindbeheerdersverklaring voor het beheer en onderhoud van de 
natuurvriendelijke oever en de dijkvakken N11/N11A te sluiten met de provincies 
Flevoland en Overijssel en dhr. H.J. Pereboom te machtigen om namens het DB de 
eindbeheerdersverklaring te ondertekenen. 
4. Het AB voor te stellen: 
a. het Projectplan Waterwet “N307 Roggebot-Kampen; Dijkvakken N11/N11A en 
Uitwateringskanaal” vast te stellen 
b. een realisatiekrediet beschikbaar te stellen van € 400.000 voor de voorbereiding op 
en de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven staat in het projectplan 
conform bijgevoegd AB-voorstel.. 
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03.G 
 

Tussentijdse evaluatie Waterschapszorg 
 

Besluit 

1. Het rapport tussentijdse evaluatie Waterschapszorg vaststellen. 
2. Kennis nemen van het feit dat door de grotere duidelijkheid die er nu is, de 
bandbreedte van  de geraamde kosten van WSZ is afgenomen van +/- 50% naar +/- 
25%. 
3. Het AB voorstellen om: 

  kennis te nemen van de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het 
programma 

Waterschapszorg (WSZ), en 

  te besluiten de implementatie van WSZ volgens de huidige aanpak voort te 
zetten, 
waarbij in acht wordt genomen dat het vier jaar durende programma op basis van de 
huidige inschatting ca. 3 maanden langer duurt door de tot nu toe genomen 
coronamaatregelen. 
 

03.H 
 

Beslissing op bezwaar Stichting Gezond Water 
 

Besluit 

Het DB besluit het bezwaar van Stichting Gezond Water (SGW) tegen de afwijzing van 
het verzoek  om handhaving m.b.t. het gebruik van wolfraam bij een viswedstrijd: 
a. conform het advies van de bezwarencommissie ontvankelijk te verklaren; 
b. in afwijking van het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren, 
zoals 
verwoord in de bijgevoegde conceptbrief aan SGW met de beslissing op bezwaar. 
 

04 
 

HAMERSTUKKEN 
 

04.A 
 

Kostentoedeling watersysteembeheer 2021 
 

Besluit 

Het AB voorstellen om de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2021 vast 
te laten stellen zoals uitgewerkt in bijgevoegd bestuursvoorstel. 
 

 

04.B 
 

Besluit bezwaarschrijft last onder dwangsom  

 
Besluit 

Het DB besluit: 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. De opgelegde last onder dwangsom in stand te houden; 
3. En het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen. 
 

04.C 
 

Finale kwijting Ruimte voor de Rivier Zwolle 
 

Besluit 

Het dagelijks bestuur besluit: 
1. Kennis te nemen van de Voltooiingsrapportage Ruimte voor de Rivier Zwolle. 
2. De Voltooiingsrapportage aan de minister van Infrastructuur en Milieu aan te bieden 
met de bijgevoegde brief. 
3. Het algemeen bestuur schriftelijk te informeren over de afsluiting van project na 
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ontvangst van de antwoordbrief waarin de minister het waterschap finale kwijting 
verleent. 
 

 

04.D 
 

Definitieve peilbesluit boezem van Noordwest Overijssel 
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen 
2. de reactienota vast te stellen 
3. het AB voor te stellen 
a. kennis te nemen van de reactienota 
b. het peilbesluit Boezem van Noordwest Overijssel inclusief de toelichting vast te 
stellen 
 

 

04.E 
 

Ontheffen verhuisplicht voor de heer D-S. Schoonman 
 

Besluit 

Het algemeen bestuur voorstellen: 
1. voorzitter de heer Dirk-Siert Schoonman voor de duur van een jaar ontheffing te 
verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het 
waterschap te hebben, conform artikel 16 lid 2 van het Provinciaal Reglement voor het 
Waterschap Drents Overijsselse  Delta; 
2. uiterlijk een jaar na de installatie van de heer Schoonman te besluiten over het al 
dan niet  verlengen van deze ontheffing op basis van een evaluatie, waarvoor de 
criteria in overleg met de fractievoorzitters worden bepaald; 
3. bijgevoegd voorstel aan het algemeen bestuur vaststellen. 
 

 

04.F 
 

Toegankelijkheid bezwarencommissie 
 

Besluit 

Het DB besluit: 
1. De toegankelijkheid van de bezwarencommissie te verbeteren door op de website 
van 
WDODelta de volgende gegevens te vermelden: 
- Samenstelling van de bezwarencommissie, inclusief nevenfuncties en rooster van 
aftreden; 
- De agenda voor de eerstvolgende hoorzitting danwel de mededeling dat geen 
hoorzitting 
staat gepland; 
- Het e-mailadres van de secretaris van de bezwarencommissie. 
2. Jaarlijks in de bestuursrapportage aandacht te besteden aan het aantal behandelde 
bezwaren 
 en de uitkomst daarvan. 
 

 

04.G 
 

Concept AB-agenda 8 september 
 

Besluit 

De bespreek- en hamerstukken wijzigen zoals in deze DB-vergadering bij de 
agendapunten staat vermeld. Agenda verder akkoord. 
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15:30 uur Sluiting 

 

de secretaris,    De voorzitter, 

 


