Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks
bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta
Nr. Z/21/044968-191117
Datum:
8 maart 2022
(vastgesteld in DB-vergadering 22 maart 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)
01

Opening en vaststelling agenda
Besluit:
De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering. Hij staat samen met de andere DB
leden kort stil bij de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne.

02

Concept-besluitenlijst d.d. 22 februari 2022, actielijst
Besluit:
1. Concept besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Concept actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Planning informele DB's wordt ongewijzigd vastgesteld
4. Planning DB en AB vergaderingen wordt ongewijzigd vastgesteld
5. Planning Deltabijeenkomsten voor kennisgeving aangenomen

03

HAMERSTUKKEN

03.A

Voortgang wettelijke beoordeling primaire waterkeringen
Besluit:
kennis te nemen van de Voortgangsnotitie Wettelijke Beoordeling primaire
waterkeringen.

03.B

Actualisatie factsheets en achtergronddocument KRW
Besluit:
De geactualiseerde KRW-factsheets en achtergronddocument ter vaststelling voor te
leggen aan het Algemeen Bestuur.

03.C

Concept agenda AB-vergadering 22 maart 2022
Besluit:
De agenda voor het AB vast te stellen.

04

BESPREEKSTUKKEN

04.A

Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle (HWBP)
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Besluit:
1. De reactienota op de ingediende zienswijze vast te stellen.
2. Het projectplan Stadsdijken Zwolle ter vaststelling voor te leggen aan het AB
conform het bijgevoegd bestuursvoorstel, met de beslispunten:
a. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijze.
b. Het projectplan Stadsdijken Zwolle vast te stellen en aan GS van de provincie
Overijsel ter goedkeuring aan te bieden, conform de Waterwet.
3. Via een begeleidende notitie aan het AB melden dat er naar aanleiding van het
advies van de commissie MER de kans bestaat dat er nog teksten wijzigen in
Projectplan Waterwet en in het rapport “Aanvulling op het MER”. Indien dit het geval
is, dan worden deze rapporten op 14 maart nagezonden.

04.B

Kredietaanvraag voor damwanden en projectkosten HWBP Stadsdijken Zwolle
Besluit:
Het AB te adviseren om:
1. Voor de aankoop van materiaal en voorbereidende werkzaamheden een
voorschotkrediet beschikbaar te stellen van € 10 miljoen.
2. Het eerder verstrekte krediet van € 21 miljoen ten behoeve voorbereidende en
conditionerende werkzaamheden ook aan te wenden om de kosten van de
projectorganisatie te dekken totdat het uitvoeringskrediet beschikbaar wordt gesteld.

04.C

Definitief ontwerp HWBP Zwolle Stadsdijken
Besluit:
1. Het Definitief Ontwerp voor de dijkversterking van HWBP Stadsdijken Zwolle vast te
stellen.
2. Kennis te nemen van het (voorlopig) advies van het Expertteam Stadsdijken Zwolle
over de effectiviteit van de samenwerking.
3. De samenwerking met de aannemerscombinatie Dijkalliantie Zwolle te continueren
om de planuitwerkingsfase af te ronden.

04.D

Besluit Voorkeursalternatief Nieuwe Wetering benedenloop
Besluit:
1. het alternatief “Moeraszone, Natuurvriendelijke Oever en Stapstenen” vast te stellen
als voorkeursalternatief voor het KRW-project Nieuwe Wetering Benedenloop
2. een krediet van € 275.000 te verstrekken voor de planuitwerking van het project.

04.E

Rapportage behoud en herstel biodiversiteit
Besluit:
- Het AB voor te stellen kennis te nemen van de tussenrapportage over de stappen die
zijn gezet voor behoud en herstel van biodiversiteit, conform bijgaand voorstel.
- Het AB daarbij voor te stellen over 2 jaar wederom te rapporteren over de stappen
die zijn gezet voor behoud en herstel van biodiversiteit.

