
 

1 

Algemeen Bestuur 
 

 

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 juni 2019 

 

Aanwezig:   De heren Batelaan, Bruning, Van Calker, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf), Fonhof, 

De Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Kooistra (plv. secretaris-directeur), 

Mentink, Paapst, Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames Beuling, Creemer, 

Eshuis,  Heeringa, Leenders en Plas   

Tevens:       De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) en de heer Eimers 

Afwezig:      De heren Blaauw en Küpers en mevrouw Ten Have 

  

 

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  

RES Groningen: Mevrouw Eshuis geeft aan dat op 3 juli a.s. de startnotitie besproken 

wordt betreffende RES Groningen. De startnotitie wordt nadien op bestuursnet geplaatst. 

Zodra er ontwikkelingen zijn wordt het algemeen bestuur geïnformeerd.  

 

Droogte: De heer Douwstra geeft aan dat het waterschap betreffende de droogte binnen 

de bandbreedte zit. De capaciteit van de aanvoerroutes zit op 50%. Het waterpeil in de 

boezem is goed. Problemen waar wel tegenaan gelopen wordt worden opgelost door onze 

onderhoudsmedewerkers. 

 

Aanpassing belastingstelsel en muskusrattenstrategie: De heer Ten Brink geeft aan dat 

op14 juni jl. de ledenvergadering van de Unie heeft plaatsgevonden. Vanuit de Unie komt 

een procesvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel. Verwachting is in het 

derde kwartaal van 2019. Tevens heeft de Ledenvergadering ingestemd met de 

muskusrattenstrategie. Eind dit jaar wordt de verdere uitwerking hiervan verwacht.  

 

Najaarsexcursie 27 september: Er gaat een aanmeldingsformulier rond voor de excursie 

van het algemeen bestuur op 27 september 2019. 

2b Planningsschema 

Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen. 

3 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 29 mei 2019 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 Jaarrekening 2018 

Vanuit de commissies worden de complimenten geuit voor de helder geschreven 

jaarrekening en de transparantie hiervan. Opgemerkt wordt dat het resultaat met inzet van 

reserves gerealiseerd is.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

1. De jaarrekening 2018, met een voordelig resultaat van € 1.801.000,- vast te stellen. 
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2. Het resultaat als volgt te bestemmen: 

- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel  € 1.700.000,- 

- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel   €    101.000,- 

       Totaal   € 1.801.000,- 

 

3. De volgende budgetten 2018 over te hevelen naar 2019: 

- Herstel putten coupure Delfzijl     €   70.000,- 

- Invoering Omgevingswet       €   75.000,- 

- Onderzoek vervanging rwzi Scheve Klap    €   25.000,- 

- Grondaankopen De Runde te Foxel    €   68.000,- 

- Kosten verhuizing laboratorium     € 105.000,- 

- Monitoring waterkwaliteit      €   25.000,- 

- Nieuw trafostation hoofdkantoor     €   55.000,- 

       Totaal  € 423.000,- 

 

4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden. 

5 Voorjaarsrapportage 2019 

Vanuit de commissie BPL worden de zorgen geuit inzake het weerstandsvermogen door 

de afnemende reserves.  

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er scherp gestuurd moet worden op 

de “problemen” die zich voorgedaan hebben bij het NBK. Toegezegd wordt dat de 

portefeuillehouder eerdaags in de commissie FAZ komt om uitleg te geven over het 

proces rondom NBK. Het algemeen bestuur wordt via bestuursnet geïnformeerd zodra er 

meer bekend is.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2019; 

- de 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 

6 Meerjarenraming (MJR) 2020-2023 

Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat men zorgen heeft over de 

kostentoedeling en de lastenontwikkelingen en attendeert het waterschap erop goed de 

vinger aan de pols te houden. Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat de 

lastenstijging moeilijk te verteren is.  

Er wordt een kaart op bestuursnet geplaatst waar de gestelde 1800 hectare meer areaal 

landbouw gesitueerd is. 

Vanuit natuur wordt er een motie ingediend die als bijlage bij de besluitenlijst is gevoegd.  

Het voorstel zoals dat nu voor ligt wordt in stemming gebracht door middel van 

handopsteken. Fractie geborgd Natuur geeft een stemverklaring af. Het voorstel wordt met 

zestien stemmen voor en vijf stemmen tegen aangenomen.  

Aansluitend wordt de motie in stemming gebracht door middel van handopsteking. De 

motie wordt met één stem voor en twintig stemmen tegen verworpen.   

 

Besluit 

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

meerjarenraming 2020 - 2023.   

7 Rapportage  voortgang programmakredieten KRW 2016-2021 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven dat er meerdere verduidelijkende vragen zijn 

gesteld die zijn weergegeven in het verslag van de commissie.  
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Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- kennis te nemen van de stand van zaken; 

- project Noordma naar voren te halen van de programmaperiode 2022-2027 naar de 

huidige programmaperiode; 

- daarvoor het programmakrediet KRW verhogen met € 1.527.454,-; 

- de projecten Rolderdiep, Zoerse landen en Bronnergermaden  te verplaatsen naar de 

volgende programmaperiode (2022 - 2027); 

- daarvoor het programmakrediet KRW verlagen met € 4.554.000,-. 

8 Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen 

Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er communicatief meer uitgedragen 

kan worden over wat het beleid is van het waterschap. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- De Reactienota bij het Ontwerp onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen 

vast te stellen; 

- Het "Onderhoudsbeheerplan watergangen en waterkeringen" vast te stellen inclusief de 

wijzigingen opgenomen in de reactienota bij het "Ontwerp onderhoudsbeheerplan 

watergangen en waterkeringen". 

9 Versterking waterkering A.G. Wildervanckkanaal 

Zowel vanuit de commissies als van de portefeuillehouder  zijn er geen op en/of 

aanmerkingen. 

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet van € 575.000,- 

beschikbaar te stellen voor het  project "Planproces versterking kering 

Tussenklappenpolder". 

10 Duurzaamheidsverslag 2018 

Vanuit de commissie BPL wordt aangegeven het duurzaamheidsverslag breder te trekken 

dan alleen energie.  

In het kader van het nieuwe beheerprogramma wordt bezien op welke wijze 

duurzaamheid in ruime zin naar het publiek wordt gecommuniceerd. 

Er komt nog een bestuursvoorstel met betrekking tot de vier miljoen voor 

duurzaamheidsopgaven zoals die is opgenomen in het coalitieakkoord.  

 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van het 

duurzaamheidsverslag 2018. 

11 Gebiedsprocessen voor Waterdrager/beheerprogramma 

Vanuit de commissies BPL en VVSW wordt aangegeven de kerntaken van het waterschap 

in het oog te houden evenals de bredere ontwikkelingen. Het beleid en eventuele 

functieveranderingen  inzake veenoxidatie liggen bij de provincie. Het waterschap gaat 

over de peilen.  

Subsidie met betrekking tot veenoxidatie gelden alleen voor veenweidegronden. 

Waterschap Hunze en Aa’s heeft voornamelijk te maken met akkerbouw gronden. 
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Besluit 

Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 

- in te stemmen met de uitgangspunten voor de  gebiedsprocessen die per watersysteem 

in het najaar zullen plaatsvinden; 

- aandachtspunten mee te geven voor de gebiedsprocessen. 

12 KRW Doelbereik 

Vanuit de commissie VVSW en het algemeen bestuur worden complimenten gegeven 

richting mevrouw Meijer voor de verhelderende presentatie bij de plenaire 

commissievergadering. De extra maatregelen en de realistische doelen zijn goede 

uitgangspunten. 

 

Besluit 

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

voorstellen voor de KRW in te brengen in de gebiedsprocessen die per watersysteem in 

het najaar zullen plaatsvinden. 

13 Rondvraag 

De heer Tjarks geeft aan dat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor meer 

water vasthouden en waterkwaliteit als medicijnresten verwijderen en microplastics en 

vraagt of het dagelijks bestuur hier kennis van heeft genomen en hoe is het waterschap 

betrokken is hierbij. 

Mevrouw Heeringa antwoordt dat er gelden voor proeven mbt medicijnverwijdering zijn 

maar die zijn niet aantrekkelijk in verband met de voorwaarden. Een pilot met subsidie 

moet tien jaar uitvoert worden voordat de subsidie wordt ontvangen ookal is, in de loop 

van de pilot, al duidelijk dat er geen effect meetbaar. Het waterschap doet wel mee met 

pilots zoals bioassays. 

 

De heer Paapst vraagt of de dijkgraaf wil nadenken over de uitspraak “één spreker per 

fractie”. De heer Ten Brink antwoordt dit te zullen doen en komt hier in de richting van de 

heer Paapst op terug. 

 

Mevrouw Creemer noemt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar aanleiding van de 

uitspraak van de Raad van State en vraagt naar de consequenties hiervan voor het 

waterschap en hoe het algemeen bestuur hiervan op de hoogte wordt gesteld.  

De heer Douwstra geeft aan dat twee stromen zijn. De stroom KRW met een link naar 

natuur gaat gewoon door. De andere stroom zijn projecten zoals HWBP. Dit wordt intern 

opgepakt. Enkele projecten zullen mogelijk vertragen. Vandaag is er een brief ontvangen 

vanuit de Unie van Waterschappen hierover en deze wordt ter kennisgeving op 

bestuursnet geplaatst.  

 

De heer Mentink haalt nogmaals de veenoxidatie aan n.a.v. klimaatakkoord en noemt 

paragraaf 2.1 punt 5 hieruit.  

Mevrouw Heeringa geeft aan dat hier naar gekeken wordt. 

 

De heer In ’t Hout noemt dat er alleen op de maaipaden gemaaid wordt en vraagt of dit 

geen risico’s teweeg brengt voor de waterafvoer van landbouwgronden. 

De heer Douwstra geeft aan dat er ook voor de wateraanvoer, zoals nu met de droogte, 

maatregelen zijn getroffen zoals bijvoorbeeld eerder maaien van de wateraanvoerroutes. 

Indien er verandering optreedt wordt er adequaat gehandeld of het nu gaat om 

wateraanvoer of waterafvoer.   
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14 Sluiting 

 

 

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 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 Douwstra 

29 mei 2019 Evalueren commissies Start proces 

december 2019 

De heer Ten Brink 

 

 

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen 
 

 

Datum Tijd Onderwerp Door  

25-09-2019 09.00 uur Evaluatie Verkiezingen Jorick Voornhout 

30-10-2019 08.30 uur Financiën en accountant Eenje van 

Wijngaarden/Jan 

Schiphuis/accountant 

27-11-2019 09.00 uur Bodemdaling en de consequenties voor het 

(ons) waterschap 

Extern: Gilles Erkens 

2019 ntb Compensatie effecten bodemdaling door 

gaswinning op veiligheid EKDB 

Jan den Besten 

2020 09.00 uur Deltaplan Ruimtelijke adaptatie Ingo van 

Loohuizen/Jelmer 

Kooistra 

2020, eerste 

kwartaal 

 Buitenlandbeleid Henk Wolven 

 09.00 uur Nieuwe Omgevingswet  

2020 09.00 uur Belastingvoorstellen Harm Küpers/Eenje 

van Wijngaarden 

nntb  STOWA extern 

 

 


