
 

 

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

 
Nr. Z/19/030428-151196 

Datum: 17 november 2020 (vastgesteld in DB-vergadering 1 december 2020) 

Tijd: 9:00 uur 

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, 
Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris- 
directeur), Jurrie van Keulen (besluitenlijst) 
 

  

01 
 

Opening en vaststelling agenda 
 

Besluit 
De voorzitter opent om 9 uur deze digitale vergadering van het dagelijks bestuur. 
 

Toelichting 
Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, 
Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris- 
directeur), Jurrie van Keulen (besluitenlijst) 
 

02 
 

Concept besluitenlijst DB-vergadering 3 november 2020 
 

Besluit 
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld. 
 

 

03 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

03.A 
 

Managementletter 2020 
 

Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit 
1. Kennis te nemen van de Managementletter 2020. 
2. De Managementletter 2020, inclusief DB-voorstel en de reactie van het DB ter 
bespreking 
aan te bieden aan de Auditcommissie. 
 

 

03.B 
 

Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breekbroeksleiding 
 

Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit: 
1. De reactienota vast te stellen 
2. Via bijgaand voorstel het AB voor te stellen: 
a. kennis te nemen van de reactienota; 
b. het Projectplan Waterwet Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding vast te 
stellen; 
c. een voorschot op het realisatiekrediet beschikbaar te stellen van € 540.000 voor de 
voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven staat in het 
Projectplan Soestwetering Bovenloop & Breebroeksleiding. 
 

 

03.C 
 

Realisatiekrediet Nijeveen Kolderveen (incl. gemaal Leenders) 
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Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit: 
1. via bijgaand voorstel het AB voor te stellen om het huidige voorschot op het 
realisatiekrediet  van € 850.000 aan te vullen met het resterende benodigd krediet voor 
de uitvoering  ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’ (€ 
9.095.000) naar € 9.945.000 
2. de voorbereiding op een gedoogprocedure op te starten ten behoeve van het 
beschikbaar 
krijgen van de laatste gronden voor uitvoering 
 

 

03.D 
 

Voorkeursalternatief Nieuwe Wetering Bovenloop 
 

Besluit 
Het DB besluit het voorkeursalternatief Nieuwe Wetering Bovenloop vast te stellen 
 

 

03.E 
 

Ontwikkelopgave Natura 2000 de Wieden; peilbesluit en krediet 
meekoppelkansen 
 

Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit: 
1. De reactienota voor het peilbesluit drie deelgebieden de Wieden vast te stellen; 
2. Het AB voor te stellen 
a. Kennis te nemen van de reactienota voor het peilbesluit drie deelgebieden de 
Wieden; 
b. Het peilbesluit “drie deelgebieden de Wieden” vast te stellen. 
c. Een krediet van 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
meekoppelkansen: verbreden Ettenlandsch kanaal en op hoogte brengen van overige 
keringen. 
 

 

03.F 
 

Overdracht kunstwerken naar provincie Overijssel 
 

Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit: 
Een verkenning te starten van de overdracht van de volgende kunstwerken en taak; 
  Aflaat Beukers van provincie naar het waterschap (zie figuur 1) 
  Keersluis te Blokzijl van provincie naar het waterschap (zie figuur 1) 
  Sluis Vilsteren en sluis Vechterweerd van waterschap naar de provincie (zie 
figuur 2) 
  Nautisch beheer van Vecht van waterschap naar de provincie (zie figuur 2) 
 

 

03.G 
 

Vaststellen uitgangspunten voor het Gebiedsproces IBP-VP-gebied Noordwest 
Overijssel (NWO) 
 

Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit: 
1. de uitgangspunten voor de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel (bijlage 1) 
vast te stellen; 
2. het Infram rapport “Verkenning bodemdaling veenweidegebied Overijssel “ (bijlage 
2) als 
goede bouwsteen voor de regionale veenweidestrategie te beschouwen: 
3. DB-lid H. Pereboom als bestuurlijk vertegenwoordiger van het waterschap deel te 
laten 
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nemen aan het Bestuurlijk Overleg Noordwest Overijssel; 
4. na afstemming met partners het AB te informeren met bijgevoegde brief (bijlage 6) 
met bijlagen. 
 

 

04 
 

HAMERSTUKKEN 
 

04.A 
 

Beslissing op bezwaar watervergunning 
1 bezwaarschrift is toegevoegd, de overige bezwaarschriften zijn van gelijke strekking 
en kunnen worden ingezien via bestuurszaken. 
 

Besluit 
Het DB besluit: 
De bezwaren tegen watervergunning Z/20/034502 kennelijk ongegrond verklaren. 
De bewaarschriften verder niet in behandeling te nemen. 
 

 

04.B 
 

Afwijking van inkoopbeleid voor vervanging en aanschaf van een back-up 
voorziening ICT 
 

Besluit 
Besluiten om af te wijken van het inkoopbeleid voor de vervanging en aanschaf van 
een back-up  voorziening ICT via een enkelvoudig onderhandse in plaats van een 
meervoudig onderhandse  aanbesteding. 
 

 

04.C 
 

Vervanging mobiele kraan, dieplader en 2 platte wagens 
 

Besluit 
Het dagelijks bestuur besluit een krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van 
een mobiele kraan, dieplader en 2 platte wagens ad € 367.000 
 

10:45 uur sluiting 
 
de secretaris, de voorzitter, 
 


