Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks
bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nr. Z/21/044968-189662
Datum:
22 februari 2022
(vastgesteld in DB-vergadering 8 maart 2022)
Tijd:
9:00 uur
Aanwezig:
Marion Wichard (waarnemend voorzitter), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans
Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en
Marieke Heling (besluitenlijst). David van Raalten is aanwezig bij agendapunt 4a.
Dirk-Siert Schoonman. Hans Pereboom sluit later aan.
Afwezig:

01

Opening en vaststellen agenda
De volgorde van behandeling wordt iets aangepast, zodat Hans Pereboom aanwezig
kan zijn bij de bespreekstukken uit zijn portefeuille.
Voorafgaand aan de bespreking van de agendapunten, informeert Eveline de Kruijk
over de situatie rond het hoge water, als gevolg van extreme regenval en storm. Er is
opgeschaald naar fase 2.

02

Concept besluitenlijst d.d. 8 februari 2022 plus vertrouwelijke besluitenlijst d.d.
8 februari 2022 en actielijst
Besluit:
2.1 De concept-besluitenlijst van 8 februari wordt gewijzigd vastgesteld.
2.2 De vertrouwelijke besluitenlijst van 8 februari wordt ongewijzigd vastgesteld
2.3 De concept-actielijst van het DB van 8 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.

03

03.A

HAMERSTUKKEN

Vaststellen in ontwerp van Waterschapsverordening, Onderhoudsverordening en
beleidsregels voor vergunningverlening
Besluit:
1. Het DB gaat akkoord met de reactienota in het kader van participatie;
2. Het DB besluit in ontwerp vast te stellen:
a. de Waterschapsverordening;
b. de Onderhoudsverordening;
c. de beleidsregels voor vergunningverlening;
3. Het DB besluit de inspraakprocedure niet alleen voor de beide verordeningen te
volgen, maar ook voor de beleidsregels.
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Afwijken van het inkoopbeleid voor roostergoed installaties Waterketen
Besluit:
In afwijking van het inkoopbeleid voor de aanschaf van roostergoed installaties
behorende bij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties, tot eind 2024 een standaard
installatie vast te stellen en daarmee te kiezen voor de aanbestedingsvorm:
enkelvoudig onderhands.

03.C

Voorstel voor ondertekenen van "Raamovereenkomst Waterketen - Cluster
zuiveringen 2022-2030
Besluit:
Portefeuillehouder Marion Wichard mandaat te verlenen voor de beslissing over de
gunning van de Europese openbare aanbesteding Waterketen – cluster Zuiveringen en
het aangaan en ondertekenen van de bijbehorende raamovereenkomst namens het
dagelijks bestuur van het Waterschap.

03.D

Beslissing op bezwaar tegen last onder dwangsom Eleveld Landbouw BV te
Smilde
Besluit:
1. conform het advies van de bezwarencommissie:
a. het bezwaar van Eleveld Landbouw B.V. te Smilde tegen de last onder dwangsom
van 28 juli 2021, kenmerk Z/21/039611-172019, ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
b. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen;
c. het bestreden besluit in stand te laten, maar dit aan te passen in die zin dat er enkel
sprake is van een overtreding van artikel 6.2 van de Waterwet;
2. de bijgevoegde brief aan bezwaarde te versturen (bijlage 5).
Toelichting:
Conform. Verzocht wordt na te gaan of de passage over het indienen van een
bezwaarschift per mail volledig is.

03.E

Voortgangsrapportage T3 2021 HWBP programma
Besluit:
Kennis te nemen van de voortgangsrapportage.
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Bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022 - 2027 RIVUS werkregio
Besluit:
1. Het ‘bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022-2027 RIVUS werkregio’ als
kader voor de nieuwe periode van RIVUS-samenwerking vast te stellen (bijlage 1)
2. In te stemmen met en ondertekening van voorgesteld Besluit mandaat- en
volmachtverlening RIVUS (bijlage 3)
3. Portefeuillehouder Hans Wijnen te machtigen namens het dagelijks bestuur van het
waterschap dit bestuursakkoord te ondertekenen.

04
04.A

BESPREEKSTUKKEN
Consequenties coalitieakkoord van het kabinet voor WDODelta
Besluit:
1. Kennis te nemen van de veranderende context waarbinnen ons waterschap zich
beweegt.
2. Kennis te nemen van de inhoud van het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar,
vooruitkijken naar de toekomst’ voor zover dat ons werk raakt en de betekenis hiervan
voor ons waterschap.
3. In te stemmen met het vervolgproces om te komen tot een afgewogen strategie en
aanpak gezien de veranderende context en het coalitieakkoord.

04.B

Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe
Besluit:
1. Deel te nemen aan het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe;
2. Daarvoor de Samenwerkingsovereenkomst Duurzame Bollenteelt Drenthe (DBD) te
sluiten;
3. Dhr. Pereboom te machtigen namens het DB de Samenwerkingsovereenkomst DBD
te ondertekenen;
4. Dhr. Pereboom namens het DB af te vaardigen naar de Stuurgroep van het
Programma DBD met mandaat voor wat betreft de uitvoering van de
Samenwerkingsovereenkomst DBD;
5. Door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst mandaat, machtiging en
volmacht te verstrekken aan HLB research and consultancy in agriculture B.V. (HLB)
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om als penvoerder en kassier van de in artikel 6 van de Samenwerkingsovereenkomst
genoemde taken uit te voeren ten behoeve van de uitvoering van het Programma DBD;
6. Het AB te informeren via bijgaande concept brief.

04.C

Gebiedsafbakening, Natuurbeheerplannen Overijssel en Drenthe

Besluit:
1. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken rondom ontwikkeling van de
blauwe diensten en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), zoals o.a.
opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP);
2. Om de provincie Overijssel te adviseren de begrenzing van de kaarten in het
Natuurbeheerplan voor wat betreft de blauwe diensten als bedoeld in het ANLb
(inclusief de blauwe diensten klimaat) te verruimen conform de bijgevoegde kaart
(bijlage 2) in het beheergebied van WDODelta.

04.D

Startdocument “Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel”
Besluit:
1. In te stemmen met het concept-Startdocument “Gebiedsgericht aanpak Noordwest
Overijssel (NWO)”
2. Het AB het concept Startdocument ter kennisname doen toekomen en AB
verzoeken aandachtspunten mee te geven voor het vervolgproces.

