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Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 27 februari 2019 

 

Aanwezig:   De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Van Calker, Ten Brink (dijkgraaf), 

Doeven, Van Erp, Fonhof, Hofstra, In 't Veld, Kuipers, Küpers (secretaris-

directeur), Nieuwenhuis, Paapst, Sinnema, Tjarks, Vertegaal, Van Wingerde en 

Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa en Plas   

Tevens:       De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst) 

Afwezig:      De heer Douwstra 

  

 

Agendanr. Onderwerpen en besluiten 

1 Opening 

De heer Ten Brink opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur 

welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.  

2a Mededelingen 

Schriftelijk mededeling  

2a.1 Vragen ex. Artikel 23 Reglement van orde voor het algemeen bestuur: Vragen van 

50Plus rondom onderzoek aanvullende zuiveringsmogelijkheden. 

De heer Fonhof geeft aan de verkiezingskrant te hebben gezien. Hierin staat dat vijf 

politieke partijen nagenoeg hetzelfde standpunt hebben en vraagt de politieke partijen om 

hier, in het volgend bestuur, een standpunt van te maken.  

Het dagelijks bestuur heeft in haar beantwoording meegenomen dat er onvoldoende zicht 

is op de effecten van de verontreiniging op de ecologie. Zorgen worden geuit over de 

effecten op de kwaliteit van het drinkwater. Het waterschap heeft hier aandacht voor. In 

het Hunze atelier (met een brede groep deskundigen wordt beschouwd hoe de kwaliteit 

van de Hunze kan worden verbeterd) is hierover van gedachten gewisseld. 

We gaan bioassays inzetten om inzicht te krijgen in de effecten van de geloosde stoffen. 

Met het inzetten hiervan krijgen we meer grip op de beoordeling en aanpak van 

waterkwaliteitsproblemen door toxische stoffen.  

2a.2 Convenant bermbeheer 

Vanuit de fractie Water Natuurlijk wordt aangegeven dat er in de volgende 

bestuursperiode op dit onderwerp teruggekomen wordt. 

 

De heer Bolhuis refereert aan het artikel in het Dagblad van het Noorden over 

veenoxidatie en geeft aan de uitspraak van de heer Douwstra over rijstvelden te ver gaat. 

Mevrouw Heeringa, die bij het interview aanwezig was, benadrukt dat dit de woorden 

waren van de verslaggever. 

2b Planningsschema 

De heer Fonhof noemt het beverprotocol (848) en of deze in strijd is met eventueel 

besluitvorming bij agendapunt 6 “wijziging landelijke strategie muskus- en 

beverrattenbeheer.  

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 12 december 2018  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van: 
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De heer Vertegaal vraagt of er in het huidige bestuur nog aandacht is voor een 

vervolgoverleg met de natuurterreinbeheerders over “natuur”  in relatie tot de 

belastingvoorstellen. 

Mevrouw Heeringa antwoordt dat de terreinbeheerders zeker niet “vergeten” worden.  

4 Zienswijze actualisatie begroting 2019 en begroting 2020 GR Het Waterschapshuis 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat dit voorstel uitvoerig is besproken. Er is 

enige teleurstelling t.a.v. de kostenstijging maar de commissie is, met aanpassingen 

vanuit de commissie FAZ tevreden over de zienswijze.  

De portefeuillehouder geeft aan dat van het HWH een brief is ontvangen inzake het 

oordeel van de belastingdienst inzake BTW. Hierdoor stijgen de kosten voor het HWH 

voor waterschap Hunze en Aa’s jaarlijks met € 15.000,-.  

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft een Europese aanbesteding  voor onderhoud 

beheersysteem uitstaan omdat Hunze en Aa’s het enige waterschap is die op dit moment 

een nieuw systeem moet aanschaffen. 

Naar aanleiding van de opmerkingen in de commissie FAZ heeft het dagelijks bestuur 

besloten de zienswijze op twee punten aan te passen.  

De kosten voor het onderdeel Kennis en Verbinden moet staan “meerjarenbegroting” in de 

betreffende zin en de conclusie wordt aangepast met “Met inachtneming van deze punten 

stemt het algemeen bestuur van waterschap…..”.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit, met inachtneming van de genoemde aanpassingen, 

overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de zienswijze en deze aan te bieden 

aan het dagelijks bestuur van HWH.  

5  Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s 2019 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat dit voorstel een voorstel is op hoofdlijnen 

en dat details nog ingevuld gaan worden.  

De portefeuillehouder geeft aan dat naar aanleiding van de commissie FAZ artikel 7, lid 4, 

aangepast wordt waarbij “elektronische handtekening” wordt vervangen door 

“gekwalificeerde elektronische handtekening”.   

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het communicatiegedeelte 

onderbelicht is en hier wordt meer aandacht voor gevraagd.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit, met inachtneming van de genoemde aanpassing,  

overeenkomstig het voorstel om de verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer 

waterschap Hunze en Aa’s vast te stellen.  

6 Wijziging landelijke strategie muskus- en beverrattenbeheer 

In de commissie VVSW is dit voorstel uitgebreid besproken. Er is stilgestaan bij de brief 

die ontvangen is vanuit de Dierenbescherming inzake het muskusrattenbeheer. 

De commissie FAZ is positief. 

De wijziging van de strategie is het resultaat van jarenlang onderzoek en de in 2012 

gestarte landelijke veldproef. Het voorstel is tijdens meerdere landelijke bijeenkomsten 

besproken.  

Vanuit de Partij voor de Dieren (PvdD) worden twee amendementen ingediend. De 

amendementen zijn als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. 

Er wordt benadrukt dat monitoring en evaluatie van groot belang is.  

De besluitvorming hierover vindt nu plaats zodat de dijkgraaf het standpunt van het 

algemeen bestuur mee kan nemen naar de ledenvergadering van de Unie van 
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Waterschappen op 22 maart waar dit punt ter besluitvorming op de agenda staat.  

Er vinden goede gesprekken plaats met Duitsland inzake het muskus- en 

beverrattenbeheer in het grensgebied.  

Toegezegd wordt dat het eindrapport in het algemeen bestuur terug komt.  

De vergadering wordt op verzoek van de heer Kuipers 10 minuten geschorst. 

Na de schorsing zegt de portefeuillehouder toe dat bij nieuwe investeringen expliciet wordt 

gekeken naar de mogelijkheden van preventieve maatregelen ten aanzien van alle 

gravers waar dit onderdeel uitmaakt van de besluitvorming en er wordt jaarlijks een 

evaluatie uitgevoerd.  

De PvdD trekt amendament 2 terug. Amendement 1 wordt hoofdelijk in stemming 

gebracht. Met 8 stemmen voor en 14 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.  

Ook het bestuursvoorstel zelf wordt hoofdelijk in stemming gebracht. Met 8 stemmen 

tegen en 14 stemmen voor wordt het voorstel aangenomen met de toezeggingen zoals de 

portefeuillehouder deze heeft gedaan. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit, met de toezeggingen dat bij nieuwe investeringen expliciet 

wordt gekeken naar de mogelijkheden van preventieve maatregelen ten aanzien van alle 

gravers waar dit onderdeel uitmaakt van de besluitvorming en jaarlijks een evaluatie 

uitgevoerd wordt, overeenkomstig het voorstel om : 

- Kennis te nemen van de landelijke strategie “terugdringen tot de landsgrens”; 

- In te zetten op een spoedig akkoord over o.a. het leveren van de gevraagde inzet en 

het solidariteitsprincipe. 

7 Groot onderhoud rijksmonument Kielsterverlaat 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat dit een mooi voorbeeld is van 

cultuurhistorisch behoud. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de 

uitvoering van het groot onderhoud aan sluis Kielsterverlaat en hiervoor een krediet van  

€ 78.000,- ter beschikking te stellen uit het geplande krediet van project 688 van in totaal  

€ 235.000,-.  

8 Rondvraag 

De heer Doeven noemt dat dit de laatst inhoudelijke vergadering is en dankt de 

organisatie voor de ondersteuning van de afgelopen jaren. 

 

De heer Fonhof meldt dat Hunze en Aa’s niet vermeld staat als lid van het algemeen 

bestuur op de site van Het Waterschapshuis. 

Dit wordt gemeld bij de webmaster van Het Waterschapshuis. 

 

De heer Fonhof noemt Foxhol en het feit dat het waterschap grond verpacht voor 

zonnepanelen met een garantie van oorsprong om dit mee te laten tellen in doelstellingen 

in het kader van duurzame energie. De subsidie aanvraag wordt door de investeerder 

gedaan. 

Dit wordt bevestigd door de portefeuillehouder. 

 

Inspectie van de leefomgeving en transport komt met de conclusie dat het waterschap “in 

control” is maar dat er wel aandachtspunten zijn. De heer Fonhof vraagt hoe deze 

aandachtspunten opgepakt gaan worden.  
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De heer Sinnema geeft aan dat het waterschap positief uit de inspectie is gekomen en de 

aandachtspunten worden uitgevoerd.  

 

De heer Blaauw refereert aan de onderzoeksresultaten van Verdonck, Klooster & 

Associates (VKA) over het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). 

De heer Batelaan geeft aan dat in de vergadering van het bestuur van het NBK op 14 

februari het resultaat van de risico-inventarisatie en het concept plan van aanpak met 

betrekking tot adviezen VKA zijn behandeld. 

Het bestuur van het NBK onderschrijft de bestuurlijke notitie en moedigt aan om het plan 

van aanpak voortvarend uit te voeren en daagt de directie uit om eind 2019 de zaken op 

orde te hebben en vanaf 2020 te werken aan kostenverlaging via nieuwe werkwijzen en 

andere innovaties.  

De onderzoeksresultaten en de bestuurlijke notitie zijn op de website van het Noordelijk 

belastingkantoor eind februari openbaar gemaakt.  

 

De heer Nieuwenhuis vraagt of het waterschap beheerder is van de natuurstrook bij 

camping Wedderbergen. 

De heer Sinnema geeft aan dat dit nagegaan wordt en het antwoord wordt op bestuursnet 

geplaatst. 

 

De heer Ten Brink geeft kort het programma weer, voor het nieuw te kiezen bestuur,  

vanaf de verkiezingsdatum 20 maart 2019. Dit overzicht wordt eveneens op bestuursnet 

geplaatst. 

 

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 april 2019. 

 

 

Harm Küpers,     Geert-Jan ten Brink, 

secretaris-directeur    dijkgraaf 
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Lijst van toezeggingen  

 

Datum Toezegging Afdoening Portefeuillehouder 

4 juli 2018 In het dagelijks bestuur afspreken 

wanneer en op welke wijze het 

(concept)beverprotocol met het 

algemeen bestuur wordt besproken.  

Dit voorstel komt in 

oktober 2019 in het 

algemeen bestuur. 

De heer Sinnema 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

Datum Tijd Onderwerp Door  

10-4-2019 09.00 uur Uitkomsten verkiezingen nader bekeken. Joost de Vries/Janet 

Hidding 

12-6-2019 08.30 uur Posterpresentatie/workshop 

Beheerprogramma 

Marie Louise Meijer/ 

Boy de Vries 

25-9-2019 09.00 uur Communicatie Derk Nieuwenhuis 

2019 09.00 uur Deltaplan Ruimtelijke adaptatie Ingo/Jelmer Kooistra 

2019 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet Eenje van 

Wijngaarden 

pm 09.00 uur Belastingvoorstellen Harm Küpers/Eenje 

van Wijngaarden 

pm 09.00 uur Introductie accountant extern 

 


